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Implantação de fibra 
óptica para câmeras 
de monitoramento 
continua em Guará
Dez dos 26 quilômetros programados para atender 
as quarenta câmeras instaladas estão prontos nas 
principais avenidas e pontos de acesso à cidade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana divulgou 
nesta semana que já foram 
instalados dez quilômetros de 
fibras ópticas nas câmeras de 
monitoramento espalhadas 
pela cidade. O planejamento é 
para um total de 26 quilôme-
tros, para atender as quarenta 
câmeras espalhadas nas prin-
cipais avenidas e entradas do 
município. A previsão de início 
do serviço ainda é incerta, mas 
testes já estão sendo feitos.

O COI (Centro de Operações 

Integradas) ficará na sede da 
secretaria, à avenida Juscelino 
Kubitschek, nº 793, no bairro 
Campo do Galvão, e deve con-
tar com uma equipe formada 
pela fiscalização da Prefeitura, 
Polícia Militar, o departamen-
to de Trânsito e Defesa Civil. O 
monitoramento será feito 24h, 
e haverá intervenção quando 
necessário.

O secretário de Segurança 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio de Oliveira, destacou 
a necessidade da instalação 
das câmeras para a segu-
rança pública. “Vamos ficar 
atentos nos indivíduos em 

atitudes suspeitas, flagrantes, 
principalmente na questão de 
furto, sendo passado de ime-
diato para a Polícia Militar.”, 
explicou.

Outro ponto de ação será no 
atendimento emergencial, em 
casos de acidente de trânsito, 
da necessidade de bombeiros 
ou do Pronto Socorro. Os pon-
tos escolhidos foram decididos 
através de uma análise técnica 
entre a secretaria, Polícia Mi-
litar e Civil. A próxima etapa 
será terminar as ligações 
elétricas para que o sistema 
possa começar a funcionar.

Bairros como Parque São 

Francisco, Parque Santa Cla-
ra e Jardim Santa Luzia, que 
ligam Guaratinguetá a outras 
cidades, receberam câmeras 
nas principais avenidas. A 
promessa é que o sistema seja 
instalado dentro dos bairros 
futuramente. Moradores do 
bairro Parque São Francisco 
temem a violência gerada pelo 
tráfico de drogas no local.

A confeiteira Solange Cha-
gas, 52 anos, relatou que a 
frequência de assassinatos por 
causa de drogas aumentou. 
“Recentemente houve uma 
morte por causa do tráfico. 
Aqui os traficantes têm as pes-

soas ‘certas’ (para assassinar). 
Seria ótimo ter essas câmeras 
no bairro”.

Já a vendedora Liliane Oli-
veira, 32 anos, contou que 
tem medo dos assaltos a mão 
armada na rua e nas residên-
cias. “A questão da droga é 
mais frequente, mas os casos 
de assalto também ocorrem. 
As câmeras ajudam a inibir, 
mas também ajudaria se hou-
vesse ronda policial ou base 
da polícia no bairro”.

Violência – Segundo um 
levantamento da secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
Guaratinguetá é a vice-líder 

no ranking de assassinatos 
na sub-região 3. Até outubro, 
a cidade já havia registrado 
33 homicídios dolosos (quan-
do há intenção de matar), o 
que levou o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) a criar medidas 
anticrimes, em conjunto com 
a Polícia Civil, Militar, promo-
tores e líderes de associações 
de bairros.

Com 25 metas, a lista envol-
ve ações de batalhões especia-
lizados como o Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de Aguiar) 
e Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) e horário 
pré-determinado de bares.

Trabalho de instalação de sistema de câmeras de monitoramento em Guará; reforço contra violência
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MEC aponta que apenas 7 de 39 cidades do Vale 
atendem a média nacional de frequência mínima
Na sub região três, somente Aparecida e Areias apresentam resultado positivo em levantamento escolar; 
descumprimento de medidas pode resultar na remoção da famílias inscritas no Programa Bolsa Família

A saída de alunos da escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; de acordo com dados do MEC, cidade teve índice baixo
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Juliana Aguilera
Região

O MEC (Ministério da Edu-
cação) divulgou nesta semana 
dados sobre a frequência es-
colar de alunos beneficiados 
pelo Programa Bolsa Família. 

Apesar do índice ter obtido a 
melhor média nacional dos 
últimos 12 anos, com 94,64%, 
apenas 7 de 39 cidades do Vale 
do Paraíba tiveram pontuação 
superior à média. Na sub re-
gião três, somente Aparecida, 
com 96,54%, e Areias, com 

96,7%, apresentaram saldo 
positivo.

Apesar da melhora nacional, 
os indicativos da região pio-
raram: a média do Vale foi de 
88,80%. As cidades que tiraram 
nota A representam 3,9 mil dos 
86 mil crianças e adolescentes 

beneficiados pelo programa, 
menos de 5% do total. A exigên-
cia mínima de presença escolar 
é de 85% para estudantes de 6 
a 15 anos e 75% para alunos 
de 16 e 17 anos.

O descumprimento da con-
dição resulta na remoção da 

família do programa. O acom-
panhamento da frequência 
dos alunos é dividido por 
prefeituras e Estado, e mobiliza 
aproximadamente 140 mil 
escolas em todo o Brasil.

Aparecida – Em nota, a se-
cretaria da Educação da cidade 
informou que tem firmado 
programas e convênios com 
iniciativa pública e privada 
para dinamizar projetos peda-
gógicos. A secretaria também 
tem investido em atividades 
junto à comunidade aos sába-
dos letivos. 

Entre os projetos desenvol-
vidos ao longo do ano, foram 
citados o Programa Mais Al-
fabetização, Programa Mais 
Educação, do Governo Federal; 
Projeto Ler e Escrever e Emai 
(Educação Matemática nos 
Anos Iniciais), em parceria 
com o governo estadual; Pro-
jeto Educação para o Trânsito, 
com Santuário Nacional e MRS 
Logística e Guarda Municipal, 
e programa de conscientização 
sobre energia elétrica, da EDP 
Bandeirantes. 

Guaratinguetá – O muni-
cípio registrou 91,08% de 
frequência escolar de alunos 
assistidos. Por nota, a secreta-

ria da Educação afirmou que as 
escolas mantém contato com 
as famílias, buscando maior 
envolvimento dos pais na vida 
escolar dos filhos. O combate 
à evasão escolar é feito moti-
vando alunos dentro da sala 
de aula e, em alguns casos, 
em conjunto com o Conselho 
Tutelar. O acompanhamento 
também é feito pela secretaria 
da Assistência Social. 

O trabalho social realizado 
com as famílias pelo Cras 
(Centro de Referência de Assis-
tência Social) busca incentivar 
o comprometimento dos res-
ponsáveis com a vida escolar 
dos filhos. “É um problema 
que assola Guaratinguetá. O 
trabalho de orientação é feito 
em conjunto com a Secretaria 
da Saúde, para que as famílias 
continuem no Bolsa Família”, 
afirmou o secretário da Assis-
tência Social, Graciano Santos.

Outro fator mencionado 
pelo secretário para a nota da 
cidade no índice foi a entrega 
do Residencial Flamboyant. 
Segundo Santos, o desloca-
mento populacional deixou 
muitas famílias desorientadas 
com relação à transferência de 
seus filhos.
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Guaratinguetá Saneamento 
trabalha diariamente para prestar 
serviços de qualidade à população

Assessoria
Guaratinguetá

Segundo os dados mais 
recentes do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sane-
amento (SNIS), metade da 
população do País continua 
sem acesso a sistemas de 
esgotamento sanitário. De 
acordo com o Instituto Trata 
Brasil, ter saneamento bási-
co é um fator essencial para 
ser considerado um país 
desenvolvido. Os serviços de 
tratamento de água, coleta e 
tratamento dos esgotos le-
vam à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, sobretu-
do na saúde, com a redução 
da mortalidade infantil, na 
educação, na expansão do 
turismo, na valorização dos 
imóveis, na renda do traba-
lhador, na despoluição dos 
rios e na preservação dos 
recursos hídricos.

Neste contexto, a Guara-
tinguetá Saneamento e a 
SAEG (Companhia de Ser-
viços de Água, Esgoto e 
Resíduos), trabalham na 
revisão do cronograma de 
investimentos para garantir 
que, ao longo dos 30 anos 
de vigência do contrato de 
parceria-público-privada 
(PPP), Guaratinguetá atinja 
a universalização do esgota-
mento sanitário, avançando 
no ranking das cidades que 

se preocupam com o sanea-
mento básico no Brasil. Essa 
revisão contratual permitirá 
um novo incremento aos 
serviços, como a ampliação 
de redes, novas construções 
de estações de tratamento 
e elevatórias, que resultará 
no aumento da capacidade 
de coleta e tratamento do 
esgoto da cidade.

Para o diretor da Guaratin-
guetá Saneamento, Eduardo 
Caldeira, o balizamento do 
contrato vai possibilitar 
melhorias e novos investi-
mentos no tratamento do 
esgoto do município. “Nós, 
junto com a SAEG, sempre 
trabalhamos para trazer 
resultados positivos para 
a cidade, e sabemos dos 
desafios. Sabemos também 
que cada 1 real investido 
em saneamento básico, se 
economiza 4 reais em custos 
para a área da saúde, é o que 
dizem os especialistas em 
saúde pública. Não estamos 
medindo esforços para fazer 
com que a parceria entre a 
Guaratinguetá Saneamento, 
Prefeitura e SAEG dê certo”, 
explica Caldeira.

Para coletar e tratar o 
esgoto da cidade, a empresa 
conta com quatro estações 
de tratamento (ETEs), locali-
zadas nos bairros Campo do 
Galvão, Vila Bela, Pedregulho 
e Pedrinha. A mais recente é 

a ETE Pedregulho, inaugura-
da em agosto de 2016, que 
trata 33 litros por segundo 
e atende cerca de 14 mil 
habitantes. Após as obras de 
ampliação e o reequilíbrio 
contratual, terá a sua capaci-
dade ampliada para atender 
56 mil habitantes.

A Guaratinguetá Sanea-
mento é formada por gen-
te da cidade, que trabalha 
diariamente para prestar 
serviços de qualidade à po-
pulação. Desde que assumiu 
o contrato de PPP, a empresa 
informa mensalmente à 
SAEG, por meio de relatórios, 
todos os investimentos, des-
pesas e serviços realizados. 
A relação é de transparência 
comprovada - essa é a marca 
da Iguá Saneamento, contro-
ladora da empresa.

Mesmo sem receber a con-
traprestação, desde junho 
de 2018, a Guaratinguetá 
Saneamento continua hon-
rando seus compromissos 
e os serviços prestados à 
população, como manuten-
ção, conserto, desobstrução, 
extensão e substituição de 
redes de esgoto, correção 
de vazamentos em redes e 
ramais, limpeza dos siste-
mas, serviços preventivos, 
operação e manutenção de 
estações elevatórias e de 
tratamento de esgoto, cons-
trução de poços de visitas, 

execução de serviços de 
novas ligações de esgoto.

Entre as inúmeras reuni-
ões realizadas com repre-
sentantes da SAEG, ARSAEG 
(Agência Reguladora de 
Guaratinguetá) e Prefeitura, 
a empresa atendeu a todas 
as solicitações, comprova-
damente por meio de docu-
mentos protocolados, e se 
manteve à disposição para 
encontrar um denominador 
comum entre as partes en-
volvidas. As tratativas atuais 
sinalizam que há o desejo 
por parte da Prefeitura pela 
continuidade do contrato e 
evolução dos investimentos. 
“Estamos num estágio final 
de negociação em que vai 
pesar muito a real vontade 
da Prefeitura e SAEG em 
universalizar o tratamento 
de esgoto na cidade até 
2024. Nós estamos prontos, 
e já convidamos o prefeito a 
fazer parte dessa construção 
tão importante para todos”, 
afirma o diretor.

De acordo com Caldeira, a 
decisão, ainda em vigor, por 
parte da SAEG e Prefeitura 
Municipal de continuar com 
bloqueio do repasse da con-
traprestação à Guaratinguetá 
Saneamento coloca em risco 
a continuidade dos serviços 
prestados pela empresa, com 
impacto direto à população e 
prejudicando as negociações.

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. 

1962 -Gustavo Henrique de Oliveira Silva e Claudia Luana dos Santos Silva. 
Ele, nacionalidade brasileira, chapeiro, solteiro, nascida no dia 10 de junho 
de 1992, residente e domiciliada na Rua Jose Murad, 117, Apto. 24-A, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filho de Washington Luis da Silva e Marli de Oliveira 
Leite Silva. Ela, nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no 
dia 23 de março de 1991, residente e domiciliada na Rua Jose Murad, 117, 
Apto. 24-A, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Claudio Divino da Silva e 
Conceição Aparecida dos Santos Silva.
1963 - Samuel Tenorio de Lima Filho e Sabrina Daniele de Souza. Ele, 
nacionalidade brasileira, Cozinheira, solteiro, nascida no dia 04 de novembro 
de 1982, residente e domiciliada na Rua Maria Magdalena Ourives, 33, 
Perpetuo Socorro , Aparecida/SP, filho de Samuel Tenorio de Lima e Maria 
Aparecida dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 30 de abril de 1993, residente e domiciliada na Rua Maria Magdalena 
Ourives, 33, Perpetuo Socorro, Aparecida/SP, filha de Gilson Cesar Rodrigues 
de Souza e Silvia Maria Luiz de Souza
1964 -Marco Antonio Marques Guedes e Giovanna de Castro Maciel. Ele, 
nacionalidade brasileira, Comerciante, solteiro, nascida no dia 23 de fevereiro  
de 2000, residente e domiciliada na Rua Antonio Roma, 315, Jd. Paraiba, 
Aparecida/SP, filho de Mario Freitas Guedes e Marcia Christianne Marques 
Guedes. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 
01 de setembro de 2000, residente e domiciliada na Rua Minervina Rosa, 
333, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Giovanni Martins Maciel e Gislene 
de Castro Maciel
1965 - Paulo Silva dos Santos e Roseli Santos da Silva. Ele, nacionalidade 
brasileira, garçon, divorciado, nascida no dia 07 de julho de 1974, residente 
e domiciliada na Rua Benedito Garcia dos Reis, 883, São Francisco, 
Aparecida/SP, filho de Sebastião Silva dos Santos e Avani Novaes Souza. 
Ela, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida no dia16 de março 
de 1974, residente e domiciliada na Rua Benedito Garcia dos Reis, 883, 
São Francisco, Aparecida/SP, filha de Benedito da Silva e Maria do Carmo 
Santos da Silva.
1966 - Jose Marcio Ribeiro Junior e Ana Claudia Monteiro. Ele, nacionalidade 
brasileira, ajudante geral, solteiro, nascida no dia 07 de janeiro de 1984, 
residente e domiciliada na Rua João Aprigio Costa, 345, ta. Terezinha, 
Aparecida/SP, filho de Jose Marcio Ribeiro e Rosana Cristina da Silva 
Ribeiro. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 02 
de janeiro de 1990, residente e domiciliada na Rua João Aprigio Costa, 345, 
Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Luis Claudio Monteiro e Izabel Cristina 
de Toledo Tenório Monteiro
1967 -Paulo Cesar da Luz e Pamela Cristina Gillis da Silva. Ele, nacionalidade 
brasileiro, ajudante geral, solteiro, nascida no dia 24 de dezembro de 1981, 
residente e domiciliada na Rua Felipo, 644, Vila Mariana, Aparecida/SP filho 
de Varcelino da Luz e Santina Fernandes da Luz. Ela, nacionalidade brasileira, 
cabelereira, solteira, nascida no dia 06 de fevereiro de 1993, residente e 
domiciliada na Rua Felipo, 644, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Valdeci 
Martins da Silva e Ana Paula da Silva Gillis.
1968 -Rodrigo Jose dos Santos e Jaqueline Cristina da Silva Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, servente, solteiro, nascida no dia 16 de maio de 
1980, residente e domiciliada na Alameda Silvio de Almeida, 41, Sta. Rita, 
Aparecida/SP, filho de Jose Leonel dos Santos e Ana Rosa de Jesus dos 
Santos. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 22 
de maio de 1989, residente e domiciliada na Alameda Silvio de Almeida, 41, 
Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose Claudio dos Santos e Fatima Aparecida 
da Silva Santos.
1969 - Gustavo Ferreira Almeida e Cecilia da Costa Dalécio. Ela, nacionalidade 
brasileira, empresario, solteiro, nascida no dia 17 de julho de 1989, residente 
e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco,123, Centro, Aparecida/SP, filho 
de Adilson da Silveira Almeida e Jurema Lucia da Silva Ferreira Almeida. Ela, 
nacionalidade brasileira, Bióloga, solteira, nascida no dia 27 de março de 1994, 
residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco,123, Centro, Aparecida/
SP, filha de Augusto Flavio dos Santos e Celia Regina da Costa Dalécio.
1970 - Henrique  Ribeiro da Silva e Bruna Thais Carvalho dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, aux. De produção, divorciado, nascida no dia 28 de 
maio de 1970, residente e domiciliada na Trav. Jose Augusto de Castro, 78, 
Sta. Rita, Aparecida/SP, filho deLuiz Ribeiro da Silva e Maria Inez da Silva. 
Ela, nacionalidade brasileira, cabeleireira., divorciada, nascida no dia 15 de 
janeiro de 1995, residente e domiciliada na Trav. Jose Augusto de Catro, 78, 
Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Pedro Paulo dos Santos e Janaina Faria de 
Carvalho Santos.

Editais de Proclamas — APARECIDA
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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA DA MINUTA DE 
EDITAL E CONTRATO PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA destinada à 
realização de investimentos e prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos no Município. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, divulga para 
conhecimento público que aos 12 (doze) de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), das 
10:00 às 12:00 horas, no Teatro Teresa D`Avila, localizado no Centro Universitário Teresa 
D`Avila – UNIFATEA, estabelecido na Avenida Dr. Peixoto de Castro, no 539, Vila Zélia, 
neste Município de Lorena/SP, realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e 
discussão da Minuta de Edital e Contrato, destinado à realização de investimentos e prestação 
dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Município (Processo 
Administrativo no 8762/2017),  em atendimento ao artigo 11, inciso IV, da Lei Federal nº 
11.445 de 05 de janeiro de 2007, ao artigo 39, inciso IV do Decreto Federal nº 7.217 de 21 de 
junho de 2010, e ao artigo 39 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Na Audiência 
Pública, haverá a apresentação da situação atual destes serviços públicos no Município e dos 
fundamentos para o regime de prestação dos serviços de forma adequada mediante concessão 
administrativa. Haverá ainda, oportunidade para esclarecer dúvidas e colhidas sugestões para 
aperfeiçoamento do procedimento. A PREFEITURA DE LORENA/SP, divulga ainda que, 
nos termos da legislação, as Minutas do Edital e Contrato, para a eventual contratação da 
prestação dos serviços objeto de delegação será disponibilizada para CONSULTA 
PÚBLICA, no site www.lorena.sp.gov.br  no período 13/02/2019 à 15/03/2019, data limite 
para recebimento de sugestões e comentários e solicitação de esclarecimentos. As sugestões e 
comentários e pedidos de esclarecimentos relativos aos documentos submetidos à 
CONSULTA PÚBLICA poderão ser enviados ao Município, diretamente pelo site do 
Município www.lorena.sp.gov.br, acessando o link: consultapublicalimpezaurbana, sendo 
que todos os esclarecimentos e respostas serão disponibilizados no link supra informado.  
Lorena, 10 de janeiro de 2.019. 
 
 
FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02– Contrato nº 15/2017 – CP nº 03/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência do contrato por mais 150
(cento e cinquenta) dias, a partir de 22 de julho de 2018, em virtude da fase de desbloqueio
da obra no FNDE.
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2018

Com um mês ativo, UBS Lagoa Dourada 
beneficia 3,5 mil pessoas em Cruzeiro
Obra do posto recebeu aporte de R$ 485 mil de convênio federal

Caroline Meyer
Cruzeiro

Entre as ações de final de 
ano, Cruzeiro mantém o foco 
na saúde. Depois de quase uma 
década de espera, há quase um 
mês os moradores do bairro La-
goa Dourada contam com uma 

nova ESF (Estratégia de Saúde 
da Família). Inaugurado na 
última semana de novembro, 
o posto contou com recursos 
de R$ 285 mil da Prefeitura 
e cerca de R$ 200 mil vindos 
de um repasse do Governo 
Federal.

A obra estava paralisada há 
oito anos, e as instalações que 
existiam foram depredadas. A 
parceria com o Governo per-
mitiu que a construção fosse 

retomada e concluída pela 
secretaria de Obras e Serviços 
Públicos de Cruzeiro.

Com a inauguração, esse 
passa a ser o sexto posto de 
atendimento à família na cida-
de, beneficiando uma média de 
3,5 mil pessoas. A nova unidade 
presta serviços aos moradores 
do Lagoa Dourada 1 e 2, com 
acompanhamento da popu-
lação (gestantes e pacientes 
com hipertensão e diabetes), 

atividades coletivas em escolas 
e creches do bairro.

Outros atendimentos da 
UBS incluem consultas com 
médicos e dentistas, vacina-
ção, testes rápidos para casos 
de hepatite B e C, sífilis e HIV, 
distribuição de preservativos e 
troca de curativos. O posto, que 
fica à rua Padre Natal de Rosas, 
nº 500, está aberto ao público 
de segunda à sexta-feira, das 
7h às 17h.

Cachoeira inaugura Cras no São Miguel 
e prepara pavimentação para janeiro

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista inaugurou no final 
de dezembro o posto do 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) no 
bairro São Miguel. A popu-
lação contará com serviço 

de assistência às famílias da 
comunidade com cursos de 
geração de renda e cadastros 
em programas sociais dos 
governos estadual e federal 
como o Cadastro Único.

O bairro recebeu o lan-

çamento do Música e Cida-
dania. O projeto conta com 
cinco polos, e ensina a arte 
musical para crianças e ado-
lescentes.

Com o atendimento que co-
meçou agora em janeiro no 
São Miguel, o projeto passa 
a atender mais quinhentas 
crianças e adolescentes. 

A Prefeitura anunciou 
também para este mês no-
vas melhorias para o bairro, 
como o asfalto e construção 
de uma quadra esportiva.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018 – PROC. 692/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Atenção Básica e dos Eventos da Vigilância Epidemiológica, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Valor total de: R$ 5.642,50 (cinco mil seiscentos quarenta e dois reais cinquenta centavos)
EMPRESA: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
Valor total de: R$ 7.702,50 (sete mil setecentos e dois reais e cinquenta centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 PROC. Nº 399/18

TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP CNPJ: 14.459.158/000139
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, 
operase o cancelamento dos itens 59, 60, 61, 62, 63 e 64.
Os demais dados constantes na ata permanecem inalterados.
DATA DA ASSINATURA: 10/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03– Processo nº 12282/18 GPRO – CP nº 02/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência contratual em 150 (cento
e cinquenta) dias, a partir de 23 de janeiro de 2019, conforme estabelece o artigo 57 da
Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
 DATA DA ASSINATURA: 09/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/18 - PROC. Nº 519/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro 
de preços para a contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de 
ar condicionado da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, a realizar-se às 
09h30min no dia 28 de janeiro 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
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 220/2018 – PROC. Nº 4717/18 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Viscondessa de Castro Lima, nº 10, Centro, 
Lorena, onde funcionará a sede da Secretaria Municipal de Cultura “Péricles Eugênio da 
Silva Ramos”.
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de rerratificação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/18 - PROC. Nº 694/18.

O Município de Lorena-SP torna público a rerratificação do edital do processo
licitatório acima identificado, corrigindo as cláusulas as quais se referem ao prazo
de entrega do objeto. O restante permanecerá inalterado.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
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APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária de Reunião da Diretoria realizada no dia 28 de dezembro de 2018

Local e Hora: No escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio, nº 70, 3º andar, Rio de 
Janeiro/RJ, às 09:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros da Diretoria. Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria. Mesa: Rafael Alcides 
Raphael - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a instalação de uma filial da companhia no bairro Pavuna, município do Rio de 
Janeiro/RJ. Deliberações: Após exame e discussão acerca da matéria constante da ordem do dia, foi 
deliberado por unanimidade dos votos dos membros da Diretoria: 1) Autorizar a lavratura da presente 
ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 124, §4° da Lei 6.404/76; 2) A instalação de 
uma filial da companhia na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, 2625, bairro Pavuna, Rio de 
Janeiro/RJ, que funcionará como comércio atacadista e centro de distribuição, sem capital social 
destacado. 3) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização da deliberação 
aqui contida. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-
se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada 
pelos membros da Diretoria: Rafael Alcides Raphael - Diretor Presidente; Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares; José Eduardo Vinhaes Gerk; e Wilson Rosa Cordeiro. Certificamos que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 28 de 
dezembro de 2018. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. 
Certifico o registro sob o nº 4.114/19-0 em 09/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de dezembro de 2018

Local e Hora: No prédio do escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3º 
andar, Rio de Janeiro/RJ, às 16:30 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides 
Raphael e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia). Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. Mesa: Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares 
- Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, com base no Balanço Extraordinário levantado em 30 de novembro de 2018. Delibera-
ções: Após análise do Balanço Extraordinário levantado em 30 de novembro de 2018, apresentado 
pela Diretoria, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, declarou a distribuição e 
aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 5.368.504,68 (cinco 
milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), 
correspondente a R$ 0,14 por ação ordinária. O montante total dos juros sobre capital próprio foi 
calculado com base no disposto no caput do Artigo 9º, da Lei nº 9.249/95, e encontra-se dentro 
dos limites estabelecidos no §1º do referido diploma legal. Observado o Artigo 9º, §2º, da Lei nº 
9.249/95, ao pagamento de juros sobre o capital próprio será aplicada a retenção do imposto de 
renda, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, na forma da legislação apli-
cável. Os valores líquidos pagos a título de juros sobre capital próprio serão atribuídos ao montante 
total de dividendos cuja distribuição venha a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2019. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarados deverá ocorrer 
até 31 de dezembro de 2019 e será efetuado a critério da Diretoria, levando-se em consideração a 
disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devida-
mente assinada pelos Conselheiros presentes. Membros Presentes à Reunião: Amin Alves Murad 
– Presidente do Conselho de Administração; Emílio Salgado Filho – Vice-Presidente do Conselho 
de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho e Carlos 
Eduardo de Sá Baptista – Membros do Conselho de Administração. Documentos Arquivados: 
Todos os documentos que suportaram as apresentações efetuadas pela Diretoria ao Conselho de 
Administração encontram-se arquivadas na sede da Companhia. A presente é cópia fiel da ata ori-
ginal lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 20 de dezembro 
de 2018. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico 
o registro sob o nº 3.548/19-3 em 08/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Com revitalização, moradores podem aproveitar nova infraestrutura e atividades

Prefeitura investe em melhorias nos 
parques e bosque de Guaratinguetá

Casal passeia pelo Parque, revitalizado, em Guará; Prefeitura projeta novas atividades para espaços

Fotos: Juliana Aguilera

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria do Meio Am-
biente de Guaratinguetá está 
investindo em áreas verdes. 
A parceria com a empresa 
Riverside Guaratinguetá gerou 
R$ 200 mil em melhorias na 
revitalização do Bosque da 
Amizade, no bairro Vila Pa-
raíba, e no Parque Ecológico 
Anthero dos Santos, no bairro 
Portal das Colinas. Além de 
nova iluminação, o bosque 
conta com novos sanitários 
públicos e o parque com uma 
programação especial de férias 
para crianças.

O novo banheiro para os 
frequentadores do bosque 
abrirá de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 17h. Segundo a 
secretária do Meio Ambiente, 
Giani Bresolin, a iluminação 

dos espaços foi trocada por 
lâmpadas mais econômicas 
de LED. 

O parque ecológico também 
recebeu nova pintura, manu-
tenção dos jardins e troca do 
alambrado da quadra de espor-
te. A Casa de Brinquedos abrirá 
para recreação para crianças 
nas férias, de quarta-feira a 
domingo, das 11h às 17h. 
Duas monitoras realizarão 
atividades musicais, oficinas 
de pintura, desenho, recortes 
e tinta. “O que trabalharíamos 
em sala de aula, traremos para 
cá”, explicou a estagiária de 
pedagogia da Uniplan, Valesca 
de Jesus, 36 anos. 

As crianças também irão ex-
plorar o parque para aprovei-
tar sua beleza e aprender sobre 
meio ambiente. “Vamos fazer 
também aquelas brincadeiras 
antigas como pular corda, para 

tirá-los um pouco desse mundo 
virtual”, contou Valesca. 

Apesar das novidade e me-
lhorias, há ainda críticas, como 
da dona de casa Rosimeire Al-
ves, 50 anos, que não costuma 
frequentar o parque, mas disse 
que traria seu filho com mais 
frequência ao local com mais 
atividades. “Estamos aqui desde 
às 10h, e agora vou embora 
para dar almoço ao meu filho. 
É nesse horário que as famílias 
vêm com seus filhos, mas o 
local está fechado. Onde estão 
os monitores?”, reclamou. 

Frequentadores do parque 
reclamam que nunca viram a 
Casa dos Brinquedos aberta. 
“Eu trago meu filho aqui por-
que ele gosta. Moro longe, no 
bairro Jardim Esperança. Apro-
veito para fazer caminhada, 
mas nunca vi esse lugar aberto. 
Seria bom ter essas atividades, 
meu filho iria gostar”, salientou 
o agente de trânsito, Claudimil-
son Costa, 45 anos.

Giani Bresolin explicou que 
a secretaria já tem projetos 
em fase final dos novos locais 
que passarão por melhorias. 
“Vamos revitalizar parques 
no bairro Santa Clara e Santa 
Luzia. Queremos fazer outra 
parceria público-privada”, con-
tou a secretária.

O prefeito Fábio Marcondes (ao fundo) participa de assinatura de convênio com entidades assistenciais

Foto: Divulgação PML

Da Redação 
Lorena

O prefeito de Lorena Fá-
bio Marcondes (sem par-
tido) terminou 2018 com 
assinatura de 17 Termos 

de Colaboração da Sads 
(secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social) 
com a Rede Socioassisten-
cial para 2019. A decisão 
veio após a votação que 
derrubou uma liminar que 

chegou a colocar em risco 
o repasse.

A assinatura foi realizada 
no CCMI (Centro de Convi-
vência da Melhor Idade). 
Dos Termos assinados, 12 
são de aditamento e cin-

Prefeitura de Lorena repassa R$ 3 milhões para entidades assistenciais

co novos que atingirão 
11 organizações parceiras 
da secretaria. O valor do 
repasse para as entida-
des é de R$ 3.203.992,40, 
sendo 65,33% desse valor 
(R$2.093.130) de recur-
sos municipais e 34,68% 
(R$1.110.862,40) de in-
vestimentos dos governos 
federal e estadual.

As instituições beneficia-
das são Abrigo Maria de Na-
zareth; Aldeias Infantis SOS 
Brasil; Associação Aldeias 
de Vida; Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Lorena);  Cemari 
(Casa do Puríssimo Coração 
de Maria); Instituto Dialoga-
re; Provim; Obra Social São 
Domingos Sávio; SOS (Ser-
viço de Obras Sociais); Vila 
Vicentina de Lorena e Vila 
Vicentina Sagrada Família.

Além dos representantes 
das organizações sociais, 
também estiveram pre-
sentes, a vice-prefeita Ma-
rietta Bartelega (MDB), os 
vereadores Bruno Camargo 
(MDB), Fábio Matos (PCdoB), 
Cleber Maravilha (PRB) e 
Wander da Silva (PODE).

Polêmica – Na peúltima 
sessão do ano passado, a 
discussão sobre a LOA (Lei 
Orçamentária Anual) rece-
beu uma emenda impositiva 
apresentada pelo vereador 
de oposição Elcio Vieira 
Junior, o Elcinho (PV), quer 
gerou atrito pelo pedido do 
encaminhamento de R$ 1 

milhão à Santa Casa.
Em resposta ao pedido de 

Vieira, o prefeito Fábio Mar-
condes chegou a dizer que 
a emenda poderia acarretar 
em cortes futuros em áreas 
essenciais, como o repasse 
às entidades. 

A assinatura dos repasses 
chegou a ser cancelada, mas 

com a rejeição da emenda 
por 12 a 4 (votos de Pedro 
da Vila Brito-PTB, Ade-
valdir Ramos, o Valdir da 
Funerária-PSDB, Lucia da 
Saúde-PHS, além do próprio 
Elcio Vieira Junior), o pre-
feito confirmou os repasses. 
Na mesma sessão a LOA foi 
aprovada por unanimidade.

Recursos incluídos na LOA garante repasse de verbas para 17 instituições inclusas no marco regulatório


