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Papai Noel já passou pelas ruas de Pinda; comerciantes acreditam em faturamento 3% maior com o Natal

Comércio espera aumento de até 
3% nas vendas de Natal em Pinda
Entidade mantém otimismo; Desenvolvimento Econômico acredita em elevação dos empregos

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

O Natal já começou em 
Pindamonhangaba, desde a 
última semana, com enfeites e 
o aumento da movimentação 
do público. A expectativa é que 
a cidade supere a arrecadação 
de 2018, com as compras 
natalinas movimentando o 
comércio local.

Segundo o presidente da 
Acip (Associação de Comer-
cial e Industrial de Pindamo-
nhangaba), Thiago Derrico, 
o índice de crescimento nas 
vendas na comparação com 
o ano anterior deve chegar 
a 3%. A CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo) estima um 
crescimento de 4,8% para os 
grandes centros.  “O horário 
estendido do comércio (até 
às 22h) facilita as compras 
e aumenta a movimentação 
no Centro, não apenas com 
o consumo de compras, mas 
também nos restaurantes, 
lanchonetes e cafés. Com o 
aumento do movimento nessa 
época, os estabelecimentos 
também acabam contratando 

mais pessoas e fazendo a 
economia girar”, comentou 
Derrico. 

Com a intenção de estimu-
lar as compras natalinas e 
atrair público, a Associação 
Comercial está realizando 
diversas promoções, como a 
“Acip Vale Mais”, que sorteia 
vale-compras durante todo o 
ano. Com foco no Natal, estão 
sendo sorteados vale-compras 
não somente para os consu-
midores, mas também para 
os vendedores. O sorteio está 
programado para o próximo 
dia 20.

Para a moradora do bairro 
Araretama, Renata Oliveira 
Marques, o Natal desse ano 
será de muita economia e re-
flexão sobre o que é realmente 
importante para aquisição. 
"Aqui em casa faremos econo-
mia enquanto aos presentes, 
todos ganharão uma lembran-
cinha. Não vou esquecer de 
ninguém, mas vou economizar 
o máximo possível”, projetou.  

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Álvaro 
Staut, afirmou que embora 
o país esteja em uma crise 
econômica, Pindamonhan-
gaba tem se esforçado para 

gerar empregos e melhorar a 
situação econômica da cidade. 
Ainda de acordo com Staut, 
os comerciantes da cidade 

estão animados com o Natal 
desse ano. Ele lembrou que 
foi realizada uma reunião, no 
Palacete 10 de Julho, para 

o anúncio da entrega da re-
forma da Praça Monsenhor 
Marcondes (local em que se 
concentra não somente gran-
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de parte das ações natalinas, 
mas também do comércio) 
e sobre como funcionaria as 
atividades. “Esse ano teremos 
um Natal um pouco diferente, 
posterior à reforma da Praça 
Monsenhor Marcondes, que 
recebeu a fonte luminosa 
e calçamento adequado. O 
movimento tem sido grande 
durante a noite, a praça fica 
cheia de crianças e idosos, por 
isso há segurança sendo feita 
pela Guarda Municipal para 
que não haja ações de bader-
neiros que vão somente para 
tumultuar", destacou Álvaro. 

Sobre a promoção de empre-
gos temporários, o secretário 
prevê um crescimento razoá-
vel para o Natal de 2019, com 
essa mão-de-obra colaborando 
para a fomentação do Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), que 
mesura a geração de empre-
gos na região.

Para 2020, a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
já tem planos para que os pin-
damonhangabenses consigam 
empregos. Já foi solicitada 
à secretaria de Trabalho a 
realização de quatro turmas 
do “Time do Emprego”.

Associação e Prefeitura divergem sobre reuniões 
e bancas clandestinas na feira livre de Aparecida
Entidade critica morosidade de regularização; secretário de Indústria rebate e enxerga progresso na organização

Leandro Oliveira
Aparecida

A Associação do Comércio 
Ambulante de Aparecida e a 
secretaria municipal de Indús-
tria, Comércio e Serviços estão 
divergindo sobre informações 
referentes à regularização da 
feira livre do município. Uma 
decisão judicial determinou 
que o centro comercial passe 
por um processo de regulari-
zação, sob pena de aplicação 
de multa à Prefeitura de mais 
de R$ 20 milhões. Segundo a 
Associação, pouca coisa foi feita 
até o momento.

Em Aparecida são mais de 1,8 
mil feirantes cadastrados na 
feira livre, que fica na avenida 
Monumental. Entre as medidas 
para regularizar o espaço estão 
a redução do tamanho das 
bancas, marcação de solo para 
determinar os espaços de cada 
banca, remoção de máquinas 
de produtos das calçadas e 
possível troca das lonas por um 
material anti-incêndio.

Para o presidente da Asso-
ciação, João Major, pouca coisa 

foi feita. “Daquele dia (primeira 
reunião) para frente, tinha que 
ser montada uma comissão da 
feira”, iniciou. “Até então não 
fomos chamados para essa 
comissão. Verdadeiramente 
são as pessoas que vão dar o 
acompanhamento junto com 

a fiscalização, com o perito, 
que seria combinado de ser 
contratado pela Prefeitura”.

Segundo Major, a montagem 
da comissão ficaria sob respon-
sabilidade da Prefeitura e os 
membros da comissão acom-
panhariam de perto as fiscali-

zações. “A própria Prefeitura, 
pois o Ministério Público cobra. 
Aí nós íamos acompanhar os 
trabalhos que seriam feitos. 
Com certeza absoluta nós 
vamos encontrar muitas irre-
gularidades, porque estamos lá 
há mais de 40 anos e sabemos 

as falcatruas que foram feitas”, 
enfatizou.

Em um discurso completa-
mente diferente, o secretário 
de Indústria, Comércio e Ser-
viços de Aparecida, Marcelo 
Monteiro, afirmou que a co-
missão já foi montada e têm 
sido realizadas reuniões entre 
os membros para discutir sobre 
a regularização da feira livre.

“A comissão é composta por 
mim e os representantes das 
entidades da feira livre. A gente 
tem se reunido algumas vezes 
e é passado para eles o que nós 
estamos fazendo para dar um 
ar de transparência do trabalho. 
Tudo que a gente faz, a gente 
passa para eles. Nós estamos 
terminando a pintura de nume-
ração das bancas para saber se 
existem bancas clandestinas ou 
não”, afirmou o secretário.

De acordo com Monteiro, fo-
ram feitas reuniões com a EDP 
e com o Corpo de Bombeiros. Os 
encontros têm tido progresso, 
segundo o secretário. “Próximo 
passo, provavelmente, vamos 
falar sobre as lonas antichamas. 
Estamos vendo prazos, recadas-
tramento”, concluiu.

Movimento da feira livre de Aparecida; ambulantes e Prefeitura divergem sobre situação de barracas
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Pinga-fogo – João Major foi 
questionado sobre bancas clan-
destinas na feira livre e afirmou 
que existem denúncias. “A gen-
te não pode falar quantidade, 
porque não tem esse levanta-
mento, volta e meia a pessoa 
está fazendo denúncia. Como 
a pessoa não tem coragem de 
trazer documento, traz foto, a 
gente vai lá verificar e confere 
muita coisa. Se a pessoa tiver 
coragem de trazer documento, 
a gente vai direto no Ministério 
Público”.

O secretário rebateu a de-
claração do presidente da 
Associação. “Para mim aqui 
não tem (denúncia de banca 
clandestina). Se o João Major 
tiver essa confirmação, ele que 
traga para nós, nós não temos. 
Todas as bancas que a gente 
verificou estão no cadastro que 
a gente tem na secretaria. Inclu-
sive é um pedido que faço a ele, 
pois ele faz parte do trabalho. 
Na última reunião ele mandou 
até um representante”.

A feira tem mais de 1,8 mil 
bancas, e a demarcação de 
solo dos espaços das bancas 
foi concluída no início do mês.
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Operação varre Prefeitura e casa de Ernaldo 
em busca de provas de fraude em contratos
Prefeito afastado responde por kits escolares de 2015; ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão

Marcelo Augusto dos Santos
Jéssica Dias
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
e a casa do prefeito afastado 
Ernaldo César Marcondes 
(MDB) foram alvos, na ma-
nhã desta terça-feira (10), 
de uma operação da Polícia 
Civil por meio do Seccold 
(Setor Especializado no Com-
bate a Corrupção, Organiza-
ção Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) da Seccional de 
Guaratinguetá e o Ministério 
Público, que investiga fraude 
na compra de kits escolares. 

Segundo a Polícia Civil, 
a investigação foi iniciada 
há cerca de seis meses, 
com base em dados obtidos 
durante fiscalização do Tri-
bunal de Contas do Estado. A 
operação “Aluno Fantasma” 
foi deflagrada no início da 
manhã e é chefiada pela 
delegacia especializada em 
crimes de corrupção, crime 
organizado e lavagem de 
dinheiro. O nome é uma 
referência à quantidade de 
kits comprados que extrapo-
lam o de estudantes da rede 
pública.

Em junho, uma investiga-
ção do Ministério Público 
que apontava fraude na 
compra de kits escolares 
resultou no afastamento 
de Ernaldo Marcondes. O 
político tentou retornar ao 
cargo, mas acabou tendo o 
pedido negado e segue longe 

do Executivo à espera do 
julgamento, marcado para 
o próximo dia 17.

Desta vez, ele recebeu um 
segundo pedido. “Já tinha 
um afastamento por força 
judicial que ajuizamos em 
junho, e agora esse na es-
fera criminal”, explicou a 
promotora de Aparecida, Pa-
loma Sanguiné Guimarães, 
que destacou que a decisão 
não atinge a atual prefeita 
Dina Moraes (PDT), nem o 
prefeito afastado na época, 
Antônio Márcio de Siqueira 
(Ernaldo assumiu o cargo 
durante outro processo 
contra o titular, em 2015).

De acordo com a promoto-
ra, desde então, a Prefeitura 
de Aparecida começou a con-
tratar a mesma empresa, su-
cessivamente, para fornecer 
o mesmo tipo de kit escolar. 
A prática seguiu até 2018, 
ou seja, durante todo o perí-
odo em que Ernaldo chefiou 
o Executivo. “O que estipula 
até o momento é que foram 
R$ 11 milhões pagos a essa 
empresa, intercorrência 
dessa contratações”. 

Em coletiva de imprensa, 
no início da tarde desta 
terça-feira, a Polícia Civil 
informou que há indícios 
de fraude em licitações re-
alizadas pela Prefeitura de 
Aparecida. “Foi apreendido 
uma quantidade significa-
tiva de dinheiro na casa de 
alguns investigados. Com 
um deles, foram R$ 25 mil, 

Prefeito afastado, Ernado Cesar Marcondes que deve ter cassação de mandato votada nesta quinta-feira 
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Pedido de cassação do prefeito afastado Ernado 
Marcondes é votado nessa quinta-feira na Câmara
Marcondes passa por julgamento na Câmara, após relatório da CPI que apurou aquisição de kits escolares

Coletiva de imprensa, delegado Francisco Sannini e a promotora Paloma Sanguiné explicam operação

Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Aparecida vota 
nesta quinta-feira o processo 
que pode terminar com a cas-
sação do mandato do prefeito 
afastado, Ernaldo César Mar-
condes (MDB). A CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
investigou a aquisição de kits 
escolares de 2015, na época em 
que o acusado estava à frente 
do Executivo.

Hoje prefeito, Marcondes 
era vice de Márcio Siqueira 
(PSDB), que estava afastado 
da Prefeitura naquele ano. O 
relator do processo, o vereador 
José Reis, o Dudu (PR), deu pa-
recer favorável pelo pedido de 
cassação do prefeito afastado. O 
presidente da Comissão, Carlos 
Alexandre Rangel, o Xande 
(PSD), acompanhou o voto 
de Dudu. O terceiro membro 
julgador da CPI é o vereador 
Adilson Boi na Brasa (MDB), 
mesmo partido de Marcondes, 
e foi contra o prosseguimento.

A votação será realizada sem 
a realização de oitivas do inves-
tigado e das testemunhas. Em 
novembro, Xande confirmou 
que Marcondes não foi locali-
zado para receber oficialmente 
a notificação para convocação 
das oitivas. As testemunhas 
foram encontradas, mas sem a 
presença do prefeito afastado, 
o presidente da CPI decidiu 
cancelar as oitivas e notificar 
a defesa do emedebista.

Para cassar o mandato de 
Ernaldo César Marcondes, a 

Câmara precisa de seis dos 
nove votos na próxima quinta. 
Ao menos cinco vereadores 
acenam com a possibilidade 
de votar a favor da cassação, 
segundo informações de bas-
tidores. A Comissão investi-
gadora pediu a substituição 
de Marcelo Marcondes (PV), 
vereador e sobrinho de Ernal-
do, sob a alegação de vínculo 
familiar do parlamentar com 
o investigado.

Marcelo foi procurado para 
responder sobre o afastamen-
to temporário e sobre qual 
suplente poderia tomar seu 
lugar na Casa para a votação, 

mas ele não respondeu até o 
fechamento desta edição.

O diretor-geral da Câmara, 
José Geraldo de Souza, confir-
mou que o primeiro suplente da 
coligação, Glauber Camilo Bar-
bosa (PPS), substituirá Marcelo 
Marcondes na votação.

A CPI aguarda ainda a noti-
ficação da defesa de Ernaldo 
Marcondes. A votação foi confir-
mada para às 18h, na Câmara. 
Desde sua abertura até sua 
conclusão, a Comissão apurou a 
compra dos materiais escolares 
e o processo respondido pelo 
prefeito afastado na Justiça, 
durante três meses.
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e em outra casa, R$ 7 mil 
em espécie, além aparelhos 
telefônicos e outros disposi-
tivos eletrônicos”, contou o 
delegado titular do Secold, 
Francisco Sannini, que não 
descartou prisões. “Por hora, 
a gente não deslumbrou essa 
necessidade (prisões), mas 
obviamente, tudo depende 
do desenvolvimento do nosso 
trabalho”.

As investigações terão se-
quência com o respaldo de 
uma força-tarefa composta 
por delegados, policiais ci-
vis, promotores de Justiça 
e agentes do Tribunal de 
Contas do Estado.

A “Aluno Fantasma” cum-
priu 12 mandados de busca e 
apreensão, chegando ainda a 
Guaratinguetá e São José dos 
Campos (sedes da empresa e 
endereços residenciais dos 
proprietários).

Segundo Paloma Sanguiné, 
os valores foram apreendi-
dos em duas residências. “A 
informação será mantida em 
sigilo. Essa operação é um 
desdobramento, e o que vem 
sendo apurado é que desde 
2015 a Prefeitura vem con-
tratando sistematicamente 
essa mesma empresa para 
fornecer kits escolares, há 
indícios de direcionamento 
nas contratações e superfa-
turamento nos preços, e os 
kits vem sendo adquiridos 
a um número muito supe-
rior ao número de alunos”, 
explicou.
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Estação de Tratamento de Esgoto Estoril, em Atibaia, que passa por 
obras de ampliação e modernização

Dicas podem ajudar na economia 
de água no período de férias
Medidas simples contribuem 
para economia doméstica

Da Redação
Piquete

Uma das principais eco-
nomias que todos deve-
riam fazer é a da água. 
Não apenas pelo ganho na 
hora de pagar a conta, mas 
principalmente por ser um 
bem precioso que corre o 
risco de se tornar escas-
so. Segundo previsões da 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas), entre 2020 e 
2030 cerca de 1,4 bilhão 
de pessoas no mundo terão 
dificuldade de acesso ou 
falta de água.

Sabe-se que os vazamen-
tos de água são os grandes 
vilões, e nesta época do ano, 
onde a maioria das pessoas 
saem de férias e viajam, os 

problemas podem ser acen-
tuados. A Águas Piquete, 
empresa responsável pelo, 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de 
Piquete, recomenda algu-
mas medidas simples que 
podem evitar transtornos 
e aborrecimentos como: 
verificar se as torneiras e 
as válvulas estão funcio-
nando corretamente, ficar 
atento aos vazamentos que 
ocorrem no hidrômetro e 
realizar vistorias periódi-
cas para verificar se existe 
alguma anormalidade nas 
proximidades dos canos, 
como paredes mofadas, 
terreno molhado ou ruídos 
provocados por vazamento 
de água.

“Uma dica interessante 

antes de viajar, é fechar o 
registro geral de entrada 
de água, pois pode evitar 
possíveis vazamentos nas 
tubulações e caixa d’agua” 
orienta a gerente opera-
cional da Águas Piquete, 
Indiara Jogas.

Para evitar o desperdí-
cio, em qualquer época 
do ano, os consertos de-
vem ser realizados assim 
que for percebida alguma 
anormalidade na rede de 
abastecimento residencial 
ou comercial.

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. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2151 - Ricardo Renato Martins e Ana Cristina Veiga Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, Aposentado, divorciado, nascido no dia 25 de maio 
de 1969, residente e domiciliado na Rua José Sabino de Lima, 59, Perpetuo 
do Socorro, Aparecida/SP, filho de Lucia Carlos Martins.  Ela, nacionalidade 
brasileira, Costureira, solteira, nascida no dia 03 de abril de 1981, residente e 
domiciliado na Rua José Sabino de Lima, 59, Perpetuo do Socorro, Aparecida/
SP, filha de Antonio Santos e Telma Silva Veiga Santos.
2150 -André Marques Chinen e Bruna Aparecida Guimarães. Ele, 
nacionalidade brasileira, Autônomo, solteiro, nascido no dia 02 de fevereiro 
de 1972, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, 339, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Paulo Chinen e Maria José Marques Chinen. Ela, 
nacionalidade brasileira, Autônoma, solteira, nascida no dia 18 de junho de 
1991, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, 339, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filha de Geraldo Guimarães e Anezia Martha de Oliveira 
Guimarães.
2149 -Messias Estevam de Paula Júnior e Josiane Aparecida Alves da 
Silva. Ele, nacionalidade brasileira, Operador de Máquinas, divorciado, 
nascido no dia 02 de maio de 1983, residente e domiciliado na Rua Afonso 
Chiesa, 92, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Messias Estevam de Paula e Maria 
Clara da Cruz Estevam de Paula. Ela, nacionalidade brasileira, Secretária 
do Lar, divorciada, nascida no dia 26 de dezembro de 1983, residente e 
domiciliado na Rua Afonso Chiesa, 92, Aroeira,Aparecida/SP, filha de Junoel 
Benedicto da Silva e Maria Helena da Silva.
2148 -Jefferson Benedito Xavier e Vanessa Cristina dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, Autônomo, solteiro, nascido no dia 11 de abril 
de 1980, residente e domiciliado na Rua João Aprígio Costa, 351, Santa 
Terezinha, Aparecida/SP, filho de Antonio Xavier Filho e Francisca Simplicio 
Xavier. Ela, nacionalidade brasileira, Autônoma, solteira, nascida no dia 28 
de agosto de 1980, residente e domiciliado na Rua João Aprígio Costa, 
351,Santa Terezinha, Aparecida/SP, filha de Terezinha da Conceição dos 
Santos.
2147 -Dyego Augusto Coelho Moreira Diniz e Thaís Helena de Campos 
Santos. Ele, nacionalidade brasileira, Comerciante Atacadista, solteiro, 
nascido no dia 3 de julho de 1990, residente e domiciliado na Rua Filipo, 
10, Bloco 7, apt 108, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Amarildo Moreira 
Diniz e Maria Donizete Coelho Moreira. Ela, nacionalidade brasileira, Auxiliar 
Administrativa, solteira, nascida no dia 27 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliado na Rua Filipo, 10, Bloco 7, apt 108, Vila Mariana, Aparecida/
SP, filha de Osvaldo Diniz Santos e Divina Gonzaga de Campos Santos.
2147 -Tiago Aldo Tarciso dos Reis e Rosana Prata Moura. Ele, 
nacionalidade brasileira, Almoxarife, solteiro, nascido no dia30 de setembro 
de 1986, residente e domiciliado na Rua Itamaracá, 615, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filho de João Tarciso dos Reis e Benedita Aparecida dos Reis. Ela, 
nacionalidade brasileira, Secretária do Lar, divorciada, nascida no dia 11 de 
setembro de 1976, residente e domiciliado na Rua Itamaracá, 615, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filha de Raimundo Teixeira Moura e Susana Maria Moura. 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 716/19-SUP - GPRO Nº: 11503/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internação
psiquiátrica, em caráter de urgência, de dois pacientes, pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias ou até a finalização do Chamamento Público nº 01/2019, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: 
CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL INSTITUTO RODSON LIMA
CNPJ N°: 28.544.216/0001-37
VALOR TOTAL: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019 – PROC. Nº 701/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição parcelada de gás de 
cozinha P13 e P45 e cota de botijão P13 e P45 vazio para diversas Secretarias, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME 
CNPJ Nº: 18.816.721/0001-30
Vencedora dos itens: 01,03,04
Valor total: R$ 41.800,00(quarenta e um mil e oitocentos reais)
EMPRESA: GASBALL ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº: 02.430.968/0007-79
Vencedora dos itens: 02
Valor total: R$ 70.648,20(setenta mil seiscentos quarenta e oito mil reais e vinte
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 PROC. Nº 722/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço apurado pela menor taxa de comissão, cujo objeto é Contratação 
de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, para preparação, organização e condução 
de Leilões Públicos de bens móveis, inservíveis e automóveis recolhidos do Município de 
Lorena, a realizar-se às 14h00min do dia 15 de Janeiro de 2020, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Revitalização tem investimento de quase R$ 500 mil e vira destaque no fim do ano

Revitalização de praça é entregue 
no Centro de Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Natal em Pindamonhan-
gaba terá ainda mais cores. 
Além da tradicional decora-
ção, a Prefeitura entregou, 
no último domingo, a fonte 
luminosa no “coração da 
cidade”, a praça Monsenhor 
Marcondes.

Popularmente conhecida 
como “Praça da Cascata”, a 
Monsenhor Marcondes pas-
sou recentemente por uma 
reforma no piso podotatil 
(que oferece acessibilidade), 
além da fonte. De acordo 
com secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, o investimento na 
revitalização foi de, aproxi-
madamente, R$ 500 mil. As 
obras foram divididas em 
duas partes, a primeira com 
as melhorias na praça, e a 
segunda com a revitalização 
da fonte, e duraram quatro 
meses. 

Marcela afirmou que ao 
observar os trabalhos fi-
nalizados, sente que a ex-
pectativa da população foi 
atendida, e que esta é uma 
proposta que tem como ob-

jetivo estimular e valorizar o 
convívio social. “As pessoas 
podem, sim, ter momentos 
de divertimento e contem-
plação. Nós estamos muito 

A praça Monsenhor Marcondes, revitalizada para o período de Natal, no Centro de Natal; obra contou com investimento de quase R$ 500 mil

Fotos: Bruna Silva

Suspeito de fraudar licitação, Sato tem bens bloqueados
Justiça investiga denúncia de esquema fraudulento e superfaturamento; prefeito de Ubatuba pode ser cassado

Da Redação
Ubatuba

Acusado de cometer su-
postas irregularidades na 
contratação de uma empresa 
de informática, o prefeito de 
Ubatuba, Délcio Sato (PSD), 
teve seus bens bloqueados 
pela Justiça no último dia 29. 
Além do chefe do Executivo, 
outros ex-membros do pri-
meiro escalão municipal são 
acusados de participação no 
possível esquema fraudulento 
e de superfaturamento.

Proferida pelo juiz da 2ª 
Vara da Comarca de Ubatuba, 
Diogo Volpe, a decisão atende 
pedido do Ministério Públi-
co, que constatou supostas 
fraudes na realização de um 
pregão presencial (modali-
dade licitatória) em 2018, 
que contratou a empresa 
Prescon Ltda para a prestação 
de serviços de informática 
e de soluções tecnológicas 

(implantação de softwares).
Com o valor de R$ 1,638 

milhão, o contrato levan-
tou suspeitas de técnicos 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) no fim do ano 
passado, que após análise 
constataram indícios de que 
a Prefeitura contribuiu para 
o direcionamento da licitação, 
beneficiando a Prescon no 
certame. A investigação do 
órgão apontou um suposto 
esquema de superfaturamen-
to, já que apesar de receber 
o valor integral do contrato, 
a terceirizada não executou 
diversos serviços estabele-
cidos no documento, como 
por exemplo, o treinamento 
de servidores municipais que 
utilizariam um software para 
a gestão de serviços digitais 
na Prefeitura.

Além de Sato, tiveram seus 
bens bloqueados a secretária 
adjunta de Administração, 
Tania Trunkl, o coordenador 

de Tecnologia da Informação, 
Marcel Toledo, a ex-secretária 
de Fazenda, Solange Toledo, 
o ex-secretário de Adminis-
tração, Silvio Bonfiglioli e as 
responsáveis pela Prescon, 
Denise Flud e Rosangela Flud.

Os acusados terão até 15 
dias para apresentarem suas 
defesas à Justiça. Caso sejam 
comprovadas as ilegalida-
des, Sato responderá por 
improbidade administrativa, 
tendo seu mandato cassado 
e direitos políticos suspensos.

A atuação da Prescon em 
outras 26 cidades paulistas 
também é investigada pelo 
MP, após indícios de super-
faturamento na prestação de 
serviços de informática.

Outro lado – Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura de Ubatuba 
informou em nota oficial que 
tomou ciência desta e das 
demais ações movidas contra 
a Prescon recentemente pelas O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que responde acusação de esquema fraudulento e superfaturamento

Fotos: Reprodução PMU

satisfeitos com o resultado 
dessa praça, que faz parte do 
pacote de melhorias que es-
tamos realizando na cidade”.

Quanto à troca dos ban-

cos, a secretária explicou 
que um novo mobiliário foi 
instalado com 33 unidades 
de madeira de imbuia com 
lateral em ferro e, em breve, 

18 lixeiras serão instaladas. 
Os tradicionais bancos bran-
cos anteriores passarão por 
reforma, e os que não pode-
rão ser reutilizados, serão 

destinados à reciclagem. 
“Nós estamos distribuindo 
em outros espaços públicos, 
como na praça do Cruzeiro, 
todos (os bancos) estão pin-
tados em branco, fazendo 
também uma nova proposta 
de espaço para as pessoas 
poderem usufruir com mais 
conforto”, comentou.

Para a moradora do Cidade 
Jardim, Sara Mendonça, a 
praça ficou “muito bonita”, 
e se tornou um lugar mais 
“agradável e iluminado, 
ficando, também, mais gos-
toso, tanto para caminhar, 
como para sentar-se e ficar 
ali”.

Mais revitalização – Sobre 
os novos projetos de revita-
lização para Pindamonhan-
gaba, a secretária é otimista. 
Ela falou que haverá a con-
tinuidade da revitalização 
do Centro da cidade com a 
reformulação da área comer-
cial e obras que devem ser 
iniciadas em breve. “Para o 
segundo semestre de 2020, 
está programada a continua-
ção da rua dos Andradas, em 
que as pessoas terão mais 
conforto no passeio público”, 
salientou.

Marcela enfatizou que 
todo o trabalho realizado 
tem sido pensado tecnica-
mente dentro de um conceito 
de urbanização em que a 
cidade “se torne urbanizada 
de forma qualitativa, em 
que as pessoas possam ter 
a circulação com segurança 
e ter seus convívios com 
qualidade, tendo o foco no 
bem-estar social”.

redes sociais, e que desde 
então se colocou à disposição 
para responder qualquer 
questionamento e apoiar a 
Justiça na apuração dos fatos.

O Executivo ressalta que a 
Prescon presta esse tipo de 

serviço em Ubatuba há mais 
de dez anos, e teve seu víncu-
lo mantido pela atual gestão 
municipal apenas porque 
venceu um pregão presencial, 
modalidade que garante am-
pla publicidade e competição.

A nota enfatiza que “todos 
os documentos que compro-
vam a lisura do certame lici-
tatório foram apresentados 
ao Tribunal de Contas do 
Estado, que ainda não julgou 
sua prestação de contas”.


