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Marcondes reverte votação e 
Câmara salva contas em Lorena

Com “surpresas” no projeto Potim não cumpre 
prazo para iluminar ligação com Aparecida

Apenas Elcinho votou contrário ao prefeito, que respondia por pagar dívida de antecessor

Projeto de iluminação do município previa sistema na ponte com sete braços de luz

Foto: Reprodução CML

O principal acesso à cidade de Potim; moradores passam com tranquilidade durante o dia pelo portal

Advogado de defesa do prefeito Fábio Marcondes fala durante sessão que votou o parecer do TCE sobre as contas de 2013; vitória do Executivo

Rafaela Lourenço
Francisco Assis
Lorena

A votação das contas de 
2013, primeiro ano de go-
verno de Fábio Marcondes 
(PSDB) na Prefeitura de Lore-
na trouxe mudanças radicais 
na política da cidade. Depois 
de um primeiro semestre 
marcado por ataques, acusa-
ções e disputas acirradas no 
plenário, os vereadores rejei-
taram por 16 a 1 o relatório 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado), que apontou falhas 
nos gastos.

A sessão foi a primeira do 
segundo semestre. Durantes 
as semanas em que esteve 
de recesso, a Casa foi alvo de 
questionamentos, já que pela 
primeira vez os parlamenta-
res tinham no foco contas do 
prefeito.

O parecer do Tribunal indi-
cou falha nos gastos dos re-
cursos da educação em 2013. 
De acordo com os apontamen-
tos, o prefeito teria utilizado 
valores de verbas do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) 
para quitar dívidas de 2012 
com professores da rede 
pública, contraída no último 
ano da gestão de Paulo Neme 
(PSC).

Em 22 dezembro de 2012, 
o Jornal Atos publicou a ma-
téria “Professoras cobram 
dívida de R$ 640 mil na 
Prefeitura”. O texto mostrou 
o protesto de profissionais 
da educação que foram até 
à sede do Executivo cobrar o 
pagamento dos valores atra-

sados (foto).
A matéria destacou que “...

professora contratadas da 
rede pública, dispensadas 
no último dia 30 (novembro 
de 2012), protestaram na 
Prefeitura contra a falta de 
pagamento de benefícios 
como o 13º salário... A de-
mora revoltou as educadoras, 
que só deixaram a sede do 
executivo com uma resposta 
pela dívida, que chega a R$ 
640 mil”.

Os problemas com o pa-
gamento tomaram os últi-
mos três meses do polêmico 
mandato, que contou com 
três afastamentos de Neme, 
substituídos por Marcelo 
Bustamante (sem partido). À 
época, o protesto encontrou 
uma Prefeitura quase vazia.

Uma das professoras que 

protestaram afirmou que pro-
messas não foram cumpridas. 
“É um descaso com os contra-
tados... nos reunimos com o 
Dr. Gustavo Capucho (secre-
tário Negócios Jurídicos) e o 
secretário de Educação Elcio 
Vieira, que garantiu que rece-
beríamos e até agora nada”, 
contou a professora Claudia 
Pires, uma das educadoras a 
encontrar o recado de “Esta-
mos em recesso” na porta do 
Recursos Humanos.

Quatro anos depois, o pa-
recer contrário do TCE foi 
votado. Para quem esperara 
“mão pesada” da oposição, 
os 16 votos contra o pare-
cer surpreenderam, já que 
a leitura da Casa até então 
era de nove votos da base de 
Marcondes, que precisava 
de 12 para barrar o risco da 

reprovação das contas, o que 
tiraria seus direitos políticos 
por oito anos.

Na tribuna, vereadores de 
oposição destacaram que, 
ao contrário do posiciona-
mento técnico do Tribunal, 
a votação foi política, com 
atenção e responsabilidade 
ao futuro da cidade. “Todas 
as vezes que nós vereadores 
nos encontrávamos para 
debater o assunto, notava no 
semblante de cada um, uma 
postura justa que realmente a 
cidade necessita pela confian-
ça que depositaram em nós”, 
destacou Maurinho Fradique 
(PTB), um dos parlamentares 
apontados como oposição, 
que completou. “Acho que 
foi um avanço (o resultado 
da votação) para a cidade, até 
porque o Tribunal é um órgão 

que nos auxilia, mas o voto 
que interfere politicamente é 
o voto da Casa de Leis, junto 
ao Poder Executivo e nós vere-
adores não poderíamos deixar 
de ser justos neste momento 
e interromper este avanço e 
crescimento que vem tendo 
ao longo da gestão Fábio Mar-
condes, que a partir de hoje, 
após a votação, tenho certeza 
que vai aumentar ainda mais”.

O presidente da Câmara, 
Waldemilson da Silva, o Tão 
(PR), disse que seu voto não 
teve um olhar apenas político, 
mas sim com atenção à ava-
liação jurídica. “Os pareceres 
não convenciam muito o que 
eles estavam apontando. 
Depois que você exerce o 
papel do Legislativo que tem 
que fiscalizar, você também 
tem que ser justo, e dentro 

desta questão é onde entra 
a questão jurídica, onde no 
entender jurídico não tinha 
nada de errado”.

Já entre os vereadores da 
base, o trabalho foi de refor-
çar a explicação da defesa 
do prefeito na sessão. “Como 
justificou o advogado do pre-
feito, não houve nenhum dolo, 
então não houve nenhuma 
maldade quando ele usou 
essa verba para pagar os pro-
fessores, que vieram de outra 
gestão sem os pagamentos”, 
salientou Luiz Francisco de 
Lima, o Luizão (PSDB).

O único voto a favor ao 
parecer do Tribunal, pela 
condenação do prefeito, foi de 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PV), que negou que a dívida 
da gestão anterior tivesse oca-
sionado o apontamento. “O 
Tribunal apontou que mesmo 
contando com essa folha, não 
atingia os 95%, porque pode 
deixar 5% para ser gasto no 
primeiro trimestre do ano 
subsequente e não conseguiu 
gastar. Seria também uma 
condenação, por não gastar 
nesse período”, questionou o 
vereador, que na época dos 
protestos pela dívida dos 
professores ocupava o cargo 
de presidente da Câmara.

Em dezembro de 2012, o 
então secretário de Educação, 
pai de Elcinho, negou que o 
problema com os educadores 
tinham ligação com a pasta. 
“Não sou eu que faço o paga-
mento. Isso é coisa do RH, da 
Finanças. Eu não tenho nada 
com isso”, frisou Vieira, que 
teria participado da reunião 
com os funcionários, em ou-
tubro de 2012, dois meses 
antes da manifestação na 
Prefeitura.

“Não existiu esses pagamen-
tos atrasados, ninguém prova 
até agora, apenas fala-se. Até 
porque o ex-prefeito pagou 
os salários e direitos traba-
lhistas antes. Então estou 
falando asneiras por aí e eu 
gostaria que ele mostrasse 
essa documentação desses 
pagamentos”, cobrou Elcinho, 
após a votação que deu vitória 
a Marcondes.

Rafael Rodrigues
Potim

A promessa da Prefeitura de 
Potim de iluminar a ponte que 
liga a cidade à Aparecida até o 
final de julho não foi concreti-
zada. Com a chegada de agosto, 
os moradores que passam pelo 
local questionam o serviço, 
já que o acesso continua às 
escuras, causando apreensão 
e aumentando a sensação de 
insegurança.

De acordo com o chefe de Ga-
binete de Potim, Waldir Amaro, 
a princípio o projeto previa 
sete braços de iluminação, mas 
que após uma revisão, teve que 
aumentar o número, atrasando 
o processo licitatório. Segundo 
Amaro, o prazo já extrapola-

do, vai ter que ser estendido 
em mais sessenta dias. “Eu 
creio que vai demorar mais 
um pouco, porque estamos 
partindo agora para licitação 
desse projeto”.

Ainda com base no relato 
do representante do governo, 
após estudos da equipe técni-
ca, a prefeita Erica Soler (PR) 
resolveu aumentar os braços 
de iluminação na ponte. “A 
prefeita viu a necessidade de 
aumentar porque um lado da 
ponte ia ficar escuro, e agora 
o total vai para 14 braços de 
luz espalhados por toda ponte”.

Os trâmites burocráticos 
devem elevar o prazo para 
entrega do projeto orçado em 
aproximadamente R$ 40 mil.

Foto: Arquivo Atos

Ex-secretária 
é presa em 
Aparecida

A ex-secretária de Promo-
ção Social e Bem-Estar de Apa-
recida, Isabel Cristina Oliveira 
César dos Santos foi presa na 
manhã da última sexta-feira, 
acusada de peculato por ter 
usado dinheiro público para 
fins pessoais.

Foto: Reprodução

Confirmada 
62 novas 
moradias em 
Aparecida

Aparecida vai ganhar 62 
novas moradias através de 
uma parceria com o Governo 
do Estado.
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Software promete 
agilizar marcações 
na Saúde de Guará
Sistema é integrado ao CROSS e 
permite acesso a todos os dados 
dos pacientes; ambulatório de saúde 
mental atende em novo endereço

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Após oito meses do início de 
gestão, a Secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá continua 
tendo entre as principais 
dificuldades as reclamações 
relacionadas à marcação 
de consultas e exames. Na 
última semana, duas altera-
ções foram anunciadas pela 
Prefeitura.

A primeira mudança é com 
relação ao ambulatório da 
saúde mental, que passará a 
funcionar, a partir do dia 21 
de agosto, na Rua José Castro 
e Silva, nº40, no bairro Vila 
Alves. 

De acordo com a chefe da 
pasta, Maristela Siqueira Ma-
cedo, a alteração de endereço 
atenderá a uma determinação 
judicial. “A primeira foi levar 
o medicamento para uma 
guarda responsável, porque 
são psicotrópicos, e a gente 
fez uma parceria com os 
Irmãos Altino e hoje ele cum-
pre todas as necessidades da 
legislação para essa entrega 
de medicamentos.”

A segunda modificação é 
com relação à aquisição de 
um software para gestão 

de dados da saúde. O novo 
sistema, integrado ao CROSS 
(Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços da Saúde), 
permitirá acesso a todos os 
dados de pacientes, gerenciar 
medicamentos e insumos, 
transporte e regulação de 
vagas para consultas, exames 
e procedimentos. 

A secretaria afirmou que o 
programa agilizará os aten-
dimentos e ajudará na eco-
nomia dos cofres públicos. “O 
software cria um prontuário 
eletrônico de toda vida do 
paciente, o que facilita a cir-
culação dele na rede pública, 
na realização de exames e 
tudo mais.”

Maristela informou ainda 
que o prazo para implanta-
ção do sistema é de um ano, 
mas conforme a instalação 
for ocorrendo nas unidades 
de saúde do municipio, o 
funcionamento também será 
iniciado. “Neste momento, 
a secretaria está providen-
ciando pontos de internet, 
computadores e tudo mais, 
para todos os profissionais.” 

Com a assinatura do contra-
to, a empresa deverá iniciar 
a implantação ainda no mês 
de agosto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 067/DL/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017

Considerando que a presente licitação deu-se DE-
SERTA, o Município de Silveiras comunica a reaber-
tura de licitação, na modalidade Pregão Presencial, 
sob o n° 028/2017, para contratação de empresa para 
aquisição de um (01) ônibus usado, tipo rodoviário, 
sendo mínimo ano de fabricação/modelo 2007/2007, 
respectivamente; com capacidade de no mínimo 44 
lugares e máximo de 48 lugares, conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. A abertura 
dos envelopes dar-se-á no dia 22/08/2017, às 15:00 
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Silveiras, sito a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras/SP. O EDITAL na íntegra 
encontra-se à disposição no sítio da Prefeitura Muni-
cipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Quatro criminosos são presos durante 
operação da Polícia Militar em Pinda

Mulher é agredida por assaltante em Lorena

Uma operação da Polícia 
Militar prendeu quatro 
criminosos por tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
arma de fogo, na última 
quarta-feira, em Pindamo-
nhangaba. 

A primeira prisão ocorreu 

A Polícia Civil iniciou, 
na última sexta-feira, uma 
investigação para tentar 
identificar um criminoso 
que agrediu uma mulher 
durante um assalto em 
Lorena.  

De acordo com o boletim 

por volta das 18h, no Ribei-
rão Grande. De acordo com 
a Polícia Militar, um jovem 
de 25 anos foi flagrado 
com 910 gramas de crack e 
diversas munições. Acusado 
de ligação com o primeiro 
preso, um criminoso de 40 

de ocorrência, a vítima 
caminhava pela rua Co-
mendador Custódio Vieira, 
no Centro, quando foi sur-
preendida pelo assaltante, 
que estava armado com 
uma faca. Após anunciar o 
assalto, o criminoso desferiu 

anos também acabou detido 
no Araretema com duas pis-
tolas e algumas munições.

Já por volta das 23h, foi 
à vez de um casal ser preso 
em uma casa de Moreira 
César, com 1,5 quilo de 
cocaína.

diversos socos contra a mu-
lher, que teve sua bicicleta 
roubada. 

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas até o 
fechamento desta edição 
ninguém havia sido preso 
pelo ocorrido.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01– CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ESTRADA REAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 10.897.302/0001-68
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica acrescido ao presente ajuste o valor de R$ 
191.927,73 (cento e noventa e um mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta 
e três centavos), passando o valor global a ser de R$ 1.225.333,48 (um milhão, 
duzentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito 
centavos), correspondendo a 18,75% do valor inicial.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/08/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC: 373/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O cadastramento do Clube Comercial de Lorena para recebimento de
recursos advindos do fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município 
de Lorena - SP.
CONTRATADA: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
CPF: 51.778.454/0001-29
VALOR TOTAL: R$ 27.300,61
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA: 01/08/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017 PROC. Nº 322/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de caminhões novos para a renovação de frota municipal.
CONTRATADA: HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 54.074.703/0005-17
VALOR TOTAL: R$ 619.700,00 (Seiscentos e dezenove mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2017.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DE ITEM DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2017 – PROCESSO Nº. 263/2017

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do item 170 – 
REGISTRO ESFERA PVC ¾ COLA – (cota reserva), o qual a empresa L.C.P. DA 
SILVA HIDRÁULICA LTDA – ME consagrou-se vencedora, por meio de um erro 
de sistema e da mesma forma solicitado por email pela empresa L.C.P. DA SILVA 
HIDRÁULICA LTDA - ME. Portanto, a real empresa ganhadora do item 170, é a 
HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, no valor de R$ 19,50 (dezenove 
reais e cinqüenta centavos). Os autos do processo permanecem à disposição 
para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de
Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h às 
18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017 – PROC. 312/2017

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 equipamentos (referente ao processo SEADS nº 1749/2014) 
para uso da SADS, CRAS I e CRAS II, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO - EPP, 
CNPJ: 11.193.693/0001-00, vencedora dos itens: 2 no valor total de R$ 1.812,00 
(um mil e oitocentos e doze reais)
EMPRESA: L. S. AGUIAR MÓVEIS EPP, CNPJ: 22.601.642/0001-89, vencedora 
dos itens: 1 no valor total de R$ 3.156,00 (Três mil cento e cinqüenta e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2017 – PROC. 324/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto 
o registro de preços para aquisição de materiais metálicos para consertos no 
município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME, 
CNPJ: 16.793.191/0001-26, vencedora dos itens: 7,8,11,12,17,18,21,22,29,30,3
1,32,33,34,39,40,41,42,43,44,53,54,55,56,63,64,65,66,73,74,75,76,79,80,83,84
,89,90,91,92,93,94,95,96,99,100,101,102,107,108,109,110,113,114,117,118,119
,120,123,124,127,128,129,130,135,136,139,140,143,144,145,146,149,150,151,
152,155,156,161,162,165,166,173,174,179,180,183,184,187,188,193,194,215,
216,217,218,221,222,223,224,225,226,227,228 no valor total de R$ 285.026,00 
(duzentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 
05.743.514/0001-50, vencedora dos itens: 1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,19,20,23,
24,25,26,27,28,35,36,37,38,45,46,47,48,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,67,68,69
,70,71,72,77,78,81,82,85,86,87,88,97,98,103,104,105,106,111,112,115,116,121,
122,125,126,131,132,133,134,137,138,141,142,147,148,153,154,157,158,159,1
60,163,164,167,168,169,170,171,172,175,176,177,178,181,182,185,186,189,1
90,191,192,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,2
10,211,121,213,214,219,220,229,230 no valor total de R$348.769,30 (trezentos 
e quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03– PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24 H LTDA - ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogada a vigência d contrato por mais 
12 (doze) meses.
Cláusula Segunda – Fica acrescido ao valor global do presente contrato o valor de
R$6.996,00 (seis mil novecentos e noventa e seis reais) correspondendo á 
inclusão de 01 (um) ponto de monitoramento no Centro Social Urbano – CSU.
Cláusula terceira - Fica retificado o prazo de vigência do termo aditivo nº 01, 
passando de 07 (sete) meses para 12 (doze) meses. Fica ainda, acrescida a 
diferença de R$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais)
Cláusula quarta – O valor global do contrato passa a ser de R$ 496.716,00 
(quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e dezesseis reais
Parágrafo único – O valor mensal a ser pago pela contratante passa a ser de R$ 
40.763,00 (quarenta mil e setecentos e sessenta e três reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017 PROC. Nº 325/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços incorporados 
no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e 
serviços á população.
CONTRATADA: CÍCERA MARIA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS
17129722860
CNPJ: 28.234.991/0001-96
BOX: nº UCA01, com a destinação de restaurante e lanchonete.
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.088,64 (Mil e oitenta e oito reais e sessenta e 
quatro centavos).
CONTRATADA: WILLIAN DA S. MACHADO - ME
CNPJ: 24.130.459/0001-78
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais).
BOX: nº UPS03, com a destinação de prestação de serviços á população.
CONTRATADA: ARIANE GERVAZIO CLEMENTE
CNPJ: 28.256.941/0001-00
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos).
BOX: nº UCM32, com a destinação de bolos e doces caseiros.
CONTRATADA: VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS 01248935896
CNPJ: 28.223.427/0001-78
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro).
BOX: nº UCM 22, com a destinação de comércio de armarinhos e presentes.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2017.

Ex-secretária é presa 
por desvio de dinheiro 
público em Aparecida
Ministério Público acusa Isabel César de peculato 
após abastecer carros com verba da Promoção Social

Rafael Rodrigues
Aparecida

A ex-secretária de Promoção 
Social e Bem-Estar de Aparecida, 
Isabel Cristina Oliveira César dos 
Santos, foi presa na manhã da últi-
ma sexta-feira acusada de peculato, 
por ter usado dinheiro público para 
fins pessoais. 

De acordo com a denúncia do 
Ministério Público, a ex-secretária 
teria abastecido seu próprio carro e 
também o veículo de sua irmã com 
recursos que deveriam ser usados 
pela Associação de Assistência e 
Promoção Comunitária. Ela teria 
gasto aproximadamente R$ 2,6 mil 
com combustível. 

Além dela, a irmã Solange de 
Oliveira César e a ex-presidente da 
entidade, Cláudia Cristina Manto-
vani, também foram presas. As três 
envolvidas, ainda são acusadas de 
coagirem testemunhas e dificulta-
rem o trabalho da Justiça.

O delegado de Aparecida, Adilson 
Marcondes, não pode divulgar 
detalhes da investigação, que 
segundo ele corre em segredo de 
justiça, mas comentou a diligência 
que terminou com a prisão das três 
suspeitas.

“Tomamos conhecimento sobre 
os mandados de prisão e hoje 
cedo desencadeamos a operação. 
Foi tudo feito de forma muito 
tranquila, elas foram trazidas 
primeiramente aqui na delegacia, 
e após feito os trâmites já foram 
encaminhadas para o presídio”.

Em 2015, durante o governo do 

prefeito Antônio Márcio de Siquei-
ra (PSDB), surgiram rumores de 
que Isabel Cesar, então secretária 
de Bem Estar Social, estaria abaste-
cendo seu carro com dinheiro que 
deveria ser revertido às entidades 
assistenciais do município, como o 
Albergue.

Mesmo de posse da denúncia, a 
administração municipal na opor-
tunidade não abriu investigação 
administrativa para apurar o caso. 

Pessoas ligadas à administração 
no ano em que surgiu a denúncia, 
mas que não quiseram se identifi-
car, alegam que todos sabiam do 

caso, inclusive os vereadores, mas 
que nenhuma atitude foi tomada 
na época.

Os advogados das suspeitas tam-
bém não foram encontrados para 
comentar o assunto.

Isabel César foi secretária duran-
te as duas gestões do ex-prefeito 
Antônio Márcio de Siqueira, mesmo 
quando ele se alternava no poder 
com o atual chefe do Executivo, 
Ernaldo Cesar Marcondes (PMDB). 

Após a vitória do peemedebista, 
ela continuou frente à pasta, mas se 
desligou do cargo em março desse 
ano, alegando problemas pessoais.

A ex-secretária de Promoção Social e Bem-Estar de Aparecida, Isabel Cristina

Foto: Reprodução
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 53/17 PROC. Nº 272/17.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de fisioterapia para o Centro Especializado em 
habilitação - CERIII.
NOTA DE EMPENHO N° 3973/2017
CONTRATADA: LUIZ C. DE MELO SOUZA – LORENA - EPP
CNPJ: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,21,22
VALOR TOTAL: R$ 47.206,00 (Quarenta e sete mil e duzentos e seis reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3974/2017
CONTRATADA: CARCI – IND. E COM. DE APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ: 61.461.034/0001-78
VENCEDORA DOS ITENS: 25,27,30
VALOR TOTAL: R$ 29.195,00 (Vinte e nove mil cento e noventa e cinco reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3975/2017
CONTRATADA: BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES
CNPJ: 14.365.009/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 11,19,20
VALOR TOTAL: R$ 51.615,00 (cinqüenta e um mil seiscentos e quinze centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3976/2017
CONTRATADA: POLIMÉDICA DO VALE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
HOSPITALARES
CNPJ: 96.450.820/0001-54
VENCEDORA DOS ITENS: 8,9,12,14,15,16,26,31
VALOR TOTAL: R$ 35.013,00 (trinta e cinco mil e treze reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3977/2017
CONTRATADA: RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
CNPJ: 00.868.882/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,10,13,17,18,23,24,28,29.
VALOR TOTAL: R$ 47.069,00 (quarenta e sete mil e sessenta e nove reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/17 PROC. Nº 305/17.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública para 
recebimento dos envelopes, referente ao processo licitatório acima referenciado, cujo objeto 
é o Serviços de transporte, mediante veículos automotores de transporte coletivo para 
viagens intermunicipais e interestaduais, para atender as necessidades da Secretaria da 
Cultura no tocante ao transporte de grupos folclóricos para apresentações locais e em outras 
cidades da região e estado em eventos culturais, a realizar-se às 09h30 horas no dia 24 de 
agosto de 2017, 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.

Unidades do CDHU em Roseira; expectativa confirmada em Aparecida

Prefeito confirma 
62 novas moradias 
em Aparecida
Construção começa em 
setembro; residencial conta com 
dois prédios erguidos entre a 
Vila Mariana e Santa Terezinha

Leandro Oliveira
Aparecida

Aparecida vai ganhar 62 
novas moradias através de 
uma parceria com o Governo 
do Estado. A CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) vai 
construir dois prédios, que 
totalizarão 62 apartamen-
tos, em uma área que fica en-
tre os bairros Vila Mariana 
e Santa Terezinha. As obras 
começam em setembro.

Segundo o prefeito de 
Aparecida, Ernaldo César 
Marcondes (PMDB), o proje-
to estava parado há pelo me-
nos seis anos. A autorização 
pela construção estava para-
da no Instituto de Geologia. 
Foi necessário realizar uma 
nova revisão da área. Após 
a revisão, foram feitas duas 
reuniões, uma no início do 
ano e outra há duas sema-
nas, com o engenheiro da 
CDHU, Reinaldo Quintana, 
para acelerar o processo.

“Já está bem acelerado. Foi 
feita inclusive a licitação. A 
empresa vencedora pelo Es-
tado deve dar início às obras 
em até um mês e meio. Nesse 
prazo já começam as obras 

das 62 novas moradias”, 
contou o prefeito.

O investimento é do Go-
verno do Estado. Segundo 
Marcondes, passa dos R$ 9 
milhões. “Não tenho certeza 
do valor que gira, mas por 
ser 62 novas moradias, e 
cada uma delas ter o custo de 
R$ 150 mil, temos um gran-
de montante para ter essas 
moradias no município”.

A acessibilidade ao local 
é boa, já que a construção 
será feita em dois bairros 
populosos da cidade. Cada 
prédio terá 31 apartamen-
tos e as construções serão 
feitas na avenida Alexandre 
Gregório. Outro fator posi-
tivo citado pelo prefeito é 
o desenvolvimento dessa 
região.

“É uma área boa que serve 
para expansão. Serão apar-
tamentos diferenciados. 
Tem gente que pode pensar 
que é o mesmo modelo do 
CDHU antigo, mas não. É 
uma nova modalidade”, 
concluiu Marcondes.

A Prefeitura vai abrir as 
inscrições para que os mora-
dores concorram a uma das 
62 chaves, porém ainda não 
há previsão para a abertura.

Foto: Arquivo Atos
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Município recebe a quinta edição do evento
de gastronomia com prato principal por R$ 15

A tradicional porção de torresminho, prato presente no menu do Festival de Tira Gosto em Guaratinguetá

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá e a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) realizam o 
5º Festival de Tira Gosto, 
entre os dias 10 e 13, das 
10h às 22h, na praça Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
no Centro. O evento conta 
com participação de bares 
e restaurantes do município.

Entre os estabelecimentos 
participantes, o Mangia-
re Restaurante, Skina do 
Churrasco, Acarajé da Anna 
Baiana, Agostinho da Paçoca, 
Tico’s Lanches, Espetinho 
Goiânia, Boteco do Pai, Le 
Chef e Comida de Boteco.

Cada participante terá seu 
prato principal no valor de 
R$ 15, com destaque para a 

costela na telha, espetos de 
churrasco, acarajé cortadi-
nho, porção de torresmo, ca-
labresa acebolada, contrafilé, 
frango a passarinho, rondelli 
quatro queijos e fritas com 
adicionais.

Para acomodar os visitan-
tes, o evento contará com 
espaço coberto, mesas e 
cadeiras, área de recreação 
para as crianças e música ao 
vivo todas as noites. 

O evento tem início na 
próxima quinta-feira com 
a cerimônia de abertura 
às 18h, seguindo com o 
Circuito do Samba às 19h. 
Já na sexta-feira, conta com 
a participação do Batuke 
Geral, às 19h.

No sábado, às 13h, show 
do grupo Samba de Jorge 
e às 19h Tereza Barbosa 
e Banda. Para finalizar a 

Foto: Reprodução

Festival de Tira Gosto leva boa comida a Guará

programação, no domingo 
às 13h, o Grupo Requinta e 
às 18h Clayton Alves e Tico 
Tico.

“O festival reúne visitan-
tes de toda região, e nossa 
expectativa é que mais de 
quatro mil pessoas presti-
giem o evento durante os 
quatro dias. Assim, o comér-
cio varejista também deve se 
beneficiar com a movimen-
tação em nosso tradicional 
centro histórico na semana 
que antecede o Dia dos Pais”, 
afirmou o presidente da 
Aceg, Ricardo Teberga, que 
ressaltou ainda que o evento 
é uma forma de estimular a 
economia durante o quarto 
melhor período de vendas 
para o comércio brasileiro.

Outras informações sobre 
o evento no site da Prefeitu-
ra, o guaratingueta.sp.gov.br.


