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Entidades de 
Pinda tem maior 
assistência a 
jovens carentes 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou na última ses-
são, por unanimidade, o proje-
to do prefeito Isael Domingues 
(PL) que autoriza a ampliação 
do prazo de transferência de 
recursos para que sete entida-
des sociais concluam em 2020 
o desenvolvimento de projetos 
assistenciais de apoio a crian-
ças e adolescentes carentes, 
iniciados neste ano. Além dos 
repasses recebidos em 2019, 
as instituições contarão com 
um reforço de quase R$ 160 
mil para darem continuidade 
às suas ações até o fim do 
primeiro semestre do próxi-
mo ano. 

Buscando contribuir para 
que as organizações filantró-
picas tivessem condições de 
oferecerem projetos solidários 
a jovens de baixa renda, como 
oficinas artísticas e educacio-
nais, a Prefeitura estabeleceu 
na LOA (Lei Orçamentária 
Anual) de 2018 que elas re-
ceberiam recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes, junto 
à iniciativa privada.

As instituições foram con-
templadas com os seguintes 
valores em 2019: Associação 
dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba (R$ 
123 mil), Associação Pró Co-
alizões Antidrogas do Brasil 
(R$ 39 mil), APAE (R$ 48 mil), 
Apamex (R$ 30 mil), Escola 
Noética Da Vinci (R$ 33 mil), 
Projeto Crescer (R$ 87 mil) e 
Projeto Social Grêmio União 
(R$ 35 mil).

Como alguns projetos es-
pecíficos destas instituições 
serão concluídos apenas no 
inicio de 2020, a Prefeitura 
solicitou à Câmara, em setem-
bro, a ampliação do prazo de 
transferência de recursos. 

Com aval unânime do Le-
gislativo, na última segun-
da-feira, as entidades que 
receberão “reforços” até o fim 
do primeiro semestre do ano 
que vem serão a Associação 
dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba (R$ 
44 mil), Associação Pró Co-
alizões Antidrogas do Brasil 
(R$ 6 mil), Apae (R$ 9 mil), 
Apamex (R$ 10 mil), Escola 
Noética Da Vinci (R$ 34 mil), 
Projeto Crescer (R$ 40 mil) e 
Projeto Social Grêmio União 
(R$ 12 mil).  

2020 – Homologado em 
novembro, um chamamento 
público definiu que Pinda-
monhangaba repassará em 
2020 quase R$4,5 milhões 
a 18 entidades selecionadas.

Foram contempladas a As-
sociação Criança Feliz São Ga-
briel (R$ 48 mil), Associação 
Santa Rita de Cássia (R$ 94 
mil), Associação dos Salesia-
nos Cooperadores de Pinda 
(R$ 379 mil), Associação 
Franciscana (R$ 19 mil), APAE 
(R$ 414 mil), Apamex (R$ 25 
mil), Casa Transitória Fabiano 
de Cristo (R$ 118 mil),  Cen-
tro de Convivência de Idosos 
Cônego Nestor (R$ 19 mil), 
Centro de Convivência de Ido-
sos  Francisca Ribeiro ( R$38 
mil), Centro de Convivência 
de Idosos Helena Bondioli 
(R$38 mil), Instituto de Apoio 
e Acolhimento ao Adolescente 
(R$205 mil),  Projeto Crescer 
(R$ 88 mil), Lar da Criança 
Irmã Júlia (R$ 504 mil), Lar 
Irmã Terezinha (R$ 738 mil), 
Lar São Judas Tadeu (R$ 108 
mil), Lar Vicente de Paulo (R$ 
504 mil), Liceu Coração de 
Jesus (R$ 142 mil) e Serviço 
de Obras Sociais (R$ 480 mil).

Câmara aprova CPI, vista como contra-ataque da base contra vereador de oposição

Mota, Thales vira alvo de CPI 
após denunciar Edson Mota

Thales Satim, autor de denúncia que encontra entrave na Câmara; base abre processante contra vereador em contraponto a pedido e volta a "salvar" Edson Mota em Cachoeira
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Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista abriu na última ter-
ça-feira uma CPI (Comissão 
Processante de Inquérito) 
contra o vereador de oposição 
Thales Satim (PSC), acusado 
de emprestar o certificado 
digital como advogado para 
uma colega de profissão. A 
abertura da comissão foi 
vista pelo parlamentar como 
resposta à processante pro-
tocolada por ele contra o 
prefeito Edson Mota (PL), por 
falha no processo da LOA (Lei 
Orçamentária Anual).

A CPI contra Thales foi 
protocolada por um ex-fun-
cionário da Prefeitura, Pedro 
Ivan de Freitas Azevedo. De 
acordo com o denunciante, o 
certificado digital teria sido 
emprestado para uma colega 
do vereador, a também advo-
gada Thaís Santos, em 2014, 
durante processo trabalhista 

que o hoje presidente da Câ-
mara, Dimas Barbosa (PTB), 
moveu contra a Santa Casa de 
Cachoeira. “Eu, essa colega e 
outra (advogada) montamos 
um escritório. Eu trabalha-
va na área civil, ela na área 
trabalhista e a outra na área 
criminal. O único que tinha 
o certificado digital era eu, e 
para entrar com a ação traba-
lhista já era digital, em 2014. 
Ela pediu meu certificado, o 
processo quem toca é ela, se 
ela tiver algo a receber futu-
ramente é acordo dela com o 
vereador (Dimas). Na época 
eu nem estava vereador”, 
explicou Satim.

A comissão foi aprovada 
por sete votos favoráveis, 
cinco abstenções e um con-
trário. Votaram favoráveis à 
processante os vereadores 
Max Barros (DEM), Agenor 
do Todico (PSDB), Nenê do 
São João (PSB), Carlinhos da 
Saúde (PSD), Mariza Hummel 
(PP), Rodolpho Veterinário 
(REDE) e Breno Anaya (PSC). 

As abstenções foram Thales 
Satim (PSC), Tião do Marly 
(PL), Aldeci Baianinho (PSC), 
Vica Ligabo (PTB) e Dimas 
Barbosa (PTB). Apenas a ve-
readora Dadá Diogo (PODE) 
foi contrária.

Virou alvo – Antes de se tor-
nar foco de investigação, Satim 
havia protocolado um pedido 
de abertura de processante 
contra o prefeito Edson Mota 
(PL), que não teria enviado o 
projeto da Lei Orçamentária 
dentro do prazo determinado 
(30 de setembro), segundo 
regimento interno da Câmara. 
O pedido não foi colocado em 
pauta na Casa, já que, de acor-
do com o regimento interno, 
é necessária a notificação de 
um suplente do autor, que não 
pode participar da votação.

Segundo o vereador, no dia 
30 de setembro foi enviado 
o primeiro projeto dentro do 
prazo, só que devido ao afasta-
mento de Mota, em setembro, 
após acusação de contrata-
ção ilegal na Prefeitura para 

compensação tributária, era 
necessário um novo projeto, 
sem as compensações. 

Em nota, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista respondeu 
às acusações, garantindo que 
seguiu os trâmites para a ela-
boração da LOA. “A Prefeitura  
de Cachoeira Paulista vem a 
público informar que recebeu 
a notícia referente à abertura 
de comissão de investigação. 
Segundo relata a denúncia, o 
prefeito deixou de apresen-
tar o orçamento do ano de 
2020 no prazo legal fixado 
pelo Regimento Interno da 
Câmara. Em função desse 
relato, somos forçados a dis-
cordar, visto que conforme 
protocolo do dia 30/09/2019, 
realizado as 16h48m, sob o 
número 1627-2019, Edson 
Mota apresentou a peça or-
çamentária no prazo legal. 
Ocorre que em virtude de 
decisão judicial, tornada 
pública no dia 08/10/2019, 
restou determinado que a Ad-
ministração se abstivesse de 

realizar compensação de cré-
ditos previdenciários. Nessa 
esteira, todo o orçamento já 
elaborado sofreu significativa 
alteração (trecho da nota)”.

Com a decisão judicial, no 
último dia 10 de outubro a 
Prefeitura solicitou a suspen-
são da tramitação pelo então 
prefeito Domingos Geraldo 
(PL), que assumiu o cargo no 
afastamento de Edson Mota. 
“Destaca-se que a suspensão 
foi regularmente deferida, e 
em função da enorme altera-
ção visando atender a ordem 
judicial, logramos a modi-
ficação integral do projeto. 
Porém, o substituto, nos ter-
mos regimentais, somente é 
aceito em até oito dias após a 
apresentação, razão pela qual 
novo projeto foi apresentado”.

A nota destacou que a “con-
duta imputada pelo denun-
ciante (Thales)” não ocorreu, 
já que nos termos da lei, o 
projeto foi regularmente 
apresentado no prazo legal, 
não havendo ilegalidade.
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Vereadores atendem pedido de manifestantes e barram recursos para saneamento básico 

Sato perde primeira discussão de empréstimo 
de R$ 10 milhões  na Câmara de Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após pressão popular, a 
Câmara de Ubatuba adiou na 
última sessão a votação do 
projeto do prefeito Délcio Sato 
(PSD) que solicitava autoriza-
ção para um empréstimo de 
R$ 10 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal. De acordo 
com a proposta do Executivo, os 
recursos seriam utilizados em 
obras de saneamento básico.  

Com apitos e cartazes, um 
grupo de cerca de trinta mo-
radores protestou no plenário 

contra o financiamento. A mo-
bilização foi organizada através 
das redes sociais. 

Durante a manifestação, o 
vereador, Reginaldo de Matos, 
o Reginaldo Bibi (MDB), sugeriu 
o adiamento da votação do 
projeto. O pedido foi atendido 
pelos colegas por unanimidade.

Além de justificar a solicita-
ção, o parlamentar ressaltou 
que a Câmara deverá analisar 
com mais cautela o financia-
mento, já que no fim de 2018 
foi aprovado um empréstimo 
de R$20 milhões para obras 
de recapeamento asfáltico no 
município, sendo que desde o 

início do ano alguns motoris-
tas questionam qualidade do 
serviço. “É necessário dar uma 
analisada com mais critério a 
esse pedido. Vou conversar com 
a população e com as bases. Fui 
fiscalizar ruas, agora no bairro 
Silop e vi gente medindo espa-
ço asfaltado, verificando sua 
qualidade”. 

O vereador José Roberto 
Junior (Podemos) também 
ressaltou a importância do 
adiamento. “O melhor caminho 
é que se preste conta primeiro 
dos R$ 20 milhões já liberados. 
O prefeito está bem intenciona-
do, mas a conta a pagar não é Trabalho da Sabesp, em Ubatuba
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dele e dos vereadores, mas de 
todos os moradores com seus 
impostos. Temos que ver qual o 
tamanho dessa conta no futuro, 
não sabemos quem será o pre-
feito a arcar com o pagamento 
desse novo empréstimo”. 

O presidente da Câmara, 
Silvio Brandão (PSDB), deverá 
anunciar no início da próxima 
semana a data da sessão ex-
traordinária para a votação do 
projeto. O Jornal Atos solicitou 
um posicionamento da Prefei-
tura de Ubatuba sobre o caso, 
mas até o fechamento desta 
edição nenhuma resposta havia 
sido encaminhada.
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Atos e Fatos
“Capital estrangeiro 
é como o vento. 
Só entre onde tem saída”.

Márcio Meirelles Malcom Forbes

POR QUE A ECONOMIA 
ESTÁ DEVAGAR?

No final do ano passado a fase 
era de bom humor e esperança no 
crescimento da economia.

A última expectativa do cres-
cimento do PIB para 2019, 1,1 %.

Na época falava-se em um 
choque de racionalidade, volta da 
confiança dos empresários, a enxur-
rada de investimentos, e um índice 
de 2,5%. O índice ficou longe e a 
volta da incerteza.

A recessão terminou, a taxa de 
juros atingiu níveis há muitos anos 
não atingidas, a inflação extrema-
mente baixa, mas, a lenta recupe-
ração das vagas de emprego e o 
Banco Central peitando o câmbio.

A sociedade habituada a passar 
por crises econômicas e uma rápi-
da recuperação. Não foi desta vez 
motivada pelo desastre em que a 
economia sofreu nos últimos anos 
de planos econômicos desastrados 

que levou o país a um déficit fiscal 
monstruoso.

Motivos de sobra para a econo-
mia não entrar nos trilhos.

Por isso a nossa recuperação é 
tão devagar!

Em primeiro lugar, o tamanho 
da encrenca era maior do que se 
pensava o que ficou claro nos pri-
meiros meses do atual governo. A 
produção nacional está quase 5 % 
abaixo do nível mais alto de 2014.

O desemprego e o subemprego 
na casa dos 28 milhões de brasilei-
ros acrescido de outras dezenas de 
milhões de pessoas dependentes.

A dívida pública, - com o es-
forço do plano Real e mais a lei de 
responsabilidade fiscal ignorada -, 
atingiu aos 80% do PIB, 30 pontos 
percentuais acima do que era sete 
anos atrás. Este flagelo vem se 
arrastando por seis anos consecuti-
vos. Contas públicas no vermelho!

O paciente com diagnóstico de 
doença mais grave que se supunha 
exigirá uma recuperação lenta.

Todavia, a recuperação poderá 
ser abreviada com ações mais in-
cisivas como o que ocorreu com a 
reforma da previdência e as outras 
ações, com o paciente mais resis-
tente, por exemplo, a reforma do 
Estado e a reforma tributária.

As reformas são imprescindí-
veis não só para o aceleramento da 
economia com a substituição do 
nosso modelo de Estado atual onde 
é urgente a transferência das ações 
públicas para iniciativa privada.

A economia de solidariedade 
patrocinada pela Constituição 
de 88, os custos dos Estados e a 
dependência dos gastos públicos 
para o país crescer. Não deu certo 
e não dá!

Entretanto, os partidos popu-
listas ainda acreditam que o cres-
cimento de um país se dá baseado 
nos gastos públicos, aumento da 
carga tributária ou com o aumento 
da dívida pública. Soluções do 
passando não resolvem problemas 
do futuro por uma simples razão: 
não deu certo!

O crescimento lento que an-
gústia a sociedade é possível de 
entender, mas a atual economia está 
crescendo com bases sólidas e sus-

tentáveis. Não tem outra maneira. 
Os sinais atuais do crescimento da 
economia indicam esta caraterística 
o que é extremamente oportuno.

Além das medidas econômicas 
a importância da educação que 
gera pesquisa, investimento, de-
senvolvimento e inovação a nova 
ferramenta do futuro.

Os países que mais cresceram 
são os que educam melhor, usam 
adequadamente os recursos finan-
ceiros disponíveis.

A função do governo é abrir ca-
minho para o bom funcionamento 
da economia, e o nosso melhor 
exemplo – não adotado pelo setor 
produtivo-, o agronegócio.

O agronegócio brasileiro se de-
senvolveu pela visão do produtor 
rural – grandes, médios e pequenos, 
cooperativas - e o apoio do Estado na 
pesquisa com a Embrapa e a política 
de preços mínimos da década de 1960.

A agenda da privatização, ini-
ciativas de abertura comercial e 
a mudança do papel do Banco 
Nacional do Desenvolvimento So-
cial, apoiada pela novíssima lei de 
liberdade econômica e a contenção 
de gastos públicos o caminho para 
a iniciativa privada.

Este receituário já deu certo em 
outros país e por que não no Brasil?

"O paciente com diagnóstico de 
doença mais grave que se supunha 

exigirá uma recuperação lenta”

Oba! Exclama a moçada da Pra-
ça: "Faltam 382 dias para trocar os 
vereadores", pelo menos a maioria. 
Ah! E para eleição, apenas 294, e o 
aviso geral é para não votar em can-
didato que tenha pendências com a 
Justiça, principalmente receptação 
de carro roubado...

Cachoeira Paulista – A Câ-
mara de Cachoeira parece não ter 
limite para chocar os eleitores com 
o teor pastelão de sua política. Tha-
les Satim virou alvo de CPI após 
denunciar Edson Mota, que segue 
protegido sob as asas da base; se 
bem que em clima de Natal, uma 
boa processante sempre vem à 
calhar...

Lorena – O trabalho na Segu-
rança, que segue atuando forte no 
investimento da estrutura para com-
bater o crime. A última boa notícia é a 
assinatura da cidade para contar com 
o Sinesp (Sistema Nacional de Infor-
mações de Segurança Pública), que 
deve facilitar o acesso ao registro de 
ocorrências. Política de planejamneto 
que tem dado resultados.

Aquele candidato de Guaratin-
guetá que pretende conduzir sua 
terceira tentativa de virar prefeito 
na base da gratuidade do Facebook, 
regulando pagar até cafezinho na 
Praça Conselheiro. Pior, sem ter o 
que mostrar aos eleirores em termos 
de apetidão administrativa!!!

Prevenção a DST's em Pinda 
é reconhecida pelo Estado
Ações de atenção na rede pública garante título ao município, 
que estuda ampliação de assistência em 2020 com campanha

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Governo do Estado de São 
Paulo reconheceu, no último 
dia 3, Pindamonhangaba como 
uma cidade referencial no diag-
nóstico e tratamento de doenças 
sexualmente transmissíveis. O 
reconhecimento foi motivado 
por ações de prevenção e diag-
nóstico precoce realizados pela 
secretaria de Saúde, entre os anos 
de 2016 e 2017.

Segundo informações da Pre-
feitura, a secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba recebeu des-
taque do Centro de Referência de 
Tratamento DST/Aids do Estado 
por proporcionar unidades des-
centralizadas para a realização de 
teste rápido para o diagnóstico 
HIV/Aids e sífilis.

Nos últimos dois anos, Pinda-
monhangaba reduziu em 82% os 
casos de sífilis congênita, quando 
é transmitida de mãe para o filho, 
e em 21% em gestantes.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Proteção aos Riscos de 

Agravos à Saúde, Rafael Lamana, 
o reconhecimento é referente às 
ações do “Fique Sabendo”, em que 
os moradores podem realizar um 
teste rápido para a identificação 
de doenças sexualmente trans-
missíveis. Os pacientes que forem 
identificados com a doença são 
diretamente encaminhados para 
o tratamento adequado.  

“O projeto foi pensado a partir da 
análise dos altos índices de sífilis 
na cidade, logo, tivemos a ideia 
de chegar mais próximo para um 
acolhimento melhor dos morado-
res. Notamos que a doença tinha 
maior incidência nos bairros Bem 
Viver e Araretama, lá fizemos ações 
na praça. Para a população em 
geral, além das unidades, estamos 
presentes na praça Monsenhor 
Marcondes nesta semana”, afirmou 
Lamana.

Além dos testes rápidos, o diretor 
relatou que o trabalho realizado 
em Pindamonhangaba é também 
de prevenção, por meio de esque-
tes (pequenas peças de teatro) e 
palestras para os alunos das redes 
municipal e estadual de ensino, 

além das ações nas unidades de 
saúde dos bairros.

A sífilis vem tendo aumento 
significativo, segundo Lamana, 
que lembrou que este é um fator 
a nível nacional, não somente em 
Pindamonhangaba. “Isso acontece 
por falta do uso do preservativo, 
a doença acaba que se alastrando 
como um todo”.

Atualmente, Pindamonhangaba 
possui setecentas pessoas rece-
bendo tratamento contra o vírus 
HIV na rede pública de saúde. Um 
dos locais indicados para o trata-
mento é o Setor de Infectologia da 
cidade, que conta com profissionais 
sensibilizados para a causa como 
médicos e psicólogos.

O diretor destacou que a preven-
ção ainda é a melhor forma de lidar 
com a causa, e que a população 
deve estar atenta ao uso do pre-
servativo. “A sífilis tem cura, mas o 
HIV não, por isso as pessoas devem 
praticar sexo seguro. Em casos 
de HIV é preciso ter cuidado com 
agulhas e aos demais contatos com 
o sangue de pessoas infectadas”, 
finalizou.

Atendimento durante campanha de prevenção à DST's; trabalho em Pindamonhangaba é elogiado pelo governo do Estado
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Da Redação
Ubatuba

Após passar por nova organiza-
ção, o Ambulatório de Infectologia 
de Ubatuba passou a incluir um CTA 
(Centro de Testagem e Aconselha-
mento) na prevenção de doenças 
e IST’s (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis).

Segundo a diretora de Vigilância 
em Saúde, Patrícia Sanches, os 
testes realizados na unidade são 
sigilosos e realizados por equipes 
experientes. De acordo com a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 
todos os dias são diagnosticados 
cerca de um milhão pacientes com 

infecções sexualmente transmissíveis 
no mundo. A Aids, doença que matou 
mais de trezentas mil pessoas no 
Brasil desde 1980, atingiu em 2018 o 
marco de 43 mil diagnósticos e cerca 
de 4,4% na taxa de mortalidade por 
100 mil habitantes. Os números per-
tencem ao Departamento de Doenças 
de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, órgão 
vinculado ao Ministério da Saúde.

Os atendimentos no CTA são reali-
zados de segunda-feira à sexta-feira, 
das 8h30 às 12h e das 13h às 16h 
à rua Antônio Silva Balio, nº44, no 
Centro de Ubatuba. As marcações 
para os testes para a detecção do 
vírus do HIV, Sífilis e Hepatites B e C 

Prefeitura amplia prevenção a casos 
de HIV, Sífilis e Hepatite em Ubatuba

são realizadas por ordem de chega-
da, e não são necessárias consultas 
anteriores.

Campanha – As equipes de Saúde 
de Ubatuba participaram da 12ª 
Campanha Estadual de Testagem 
Fique Sabendo, realizada entre os dias 
2 e 7 de dezembro. Durante o evento, 
foram realizados testes rápidos para 
detectar a presença do vírus HIV e 
Sífilis.

No total foram atendidas 267 pesso-
as e registrados dois testes positivos 
para Aids, quatro testes positivos de 
Sífilis e um para Hepatite C. Para a 
confirmação dos testes de Sífilis e He-
patite são necessárias confirmações 
laboratoriais.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0031-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.596/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 886.500,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.593/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 360.360,00 (trezentos e sessenta mil e trezentos e sessenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.605/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.606/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 22.202,40 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e quarenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Casa do Puríssimo Coração de Maria
CNPJ: 48.556.260/0005-06
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.601/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 104.040,00 (cento e quatro mil e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Instituto Dialogare
CNPJ: 17.257.786/0001-20
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.603/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Liceu Coração de Jesus
CNPJ: 60.463.072/0003-69
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.592/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 381.540,00 (trezentos e oitenta e um mil e quinhentos e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Liceu Coração de Jesus
CNPJ: 60.463.072/0003-69
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.595/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 60.240,00 (sessenta mil e duzentos e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.604/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 130.020,00 (cento e trinta mil e vinte reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 51.783.850/0001-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.594/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 91.140,00 (noventa e um mil e cento e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 51.783.850/0001-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.597/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 90.240,00 (noventa mil e duzentos e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 51.783.850/0001-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
01/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.600/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 67.260,00 (sessenta e sete mil e duzentos e sessenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Vila Vicentina de Lorena
CNPJ: 46.694.782/0001-07
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.599/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Vila Vicentina Sagrada Família CNPJ: 65.043.325/0001-05
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
02/2019, tem como objeto a execução de projeto, consoante Plano de Trabalho detalhado 
previsto no Processo Administrativo nº 9.602/2019.
VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 18 de dezembro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/19 PROC. Nº 723/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Ata de Registro de Preços para 
a fornecimento de Material Gráfico para Diversas Secretarias para 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 20 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 11050/19 GPRO – PP nº 101/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ Nº: 01.449.930/0003-51
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do contrato nº 207/18, decorrente do Processo Licitatório nº 564/18, Pregão
Presencial nº 101/18, firmado em 12 de dezembro de 2018, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 12 de dezembro de 2019.
Cláusula Terceira – A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual
previsto na cláusula 2.1.7.
Cláusula Quarta – O valor global do presente Termo Aditivo é de R$ 174.000,00 (cento
setenta e quatro mil reais)
Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 116/19 PROC. Nº 717/19.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo objeto 
é o registro de preços para aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção 
dos próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses. A nova data da sessão 
será dia 27 de Janeiro de 2020 ás 9h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 - PROC: 722/19

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de AVISO DE 
LICITAÇÃO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “...na modalidade Tomada de 
Preços...”, leia-se “...na modalidade Pregão Presencial...”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019 – PROC. Nº 703/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
Topografia, a saber: estação total de Topografia, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP
CNPJ Nº: 16.847.452/0001-43
Vencedora dos itens: 01
Valor total: R$ 37.900,00(trinta e sete mil e novecentos reais)
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Intenção do projeto é aumentar o prazo de concessão de uso do local para atrair interessados

Prefeitura consegue prorrogação 
de gestão da rodoviária em Guará

Bruna Castro
Guaratinguetá

Foi aprovado, por unani-
midade na Câmara, o projeto 
criado pelo Executivo que au-
menta o prazo de concessão 
de uso da Rodoviária Quinzi-
nho Fernandes a terceiros. O 
novo contrato terá a duração 
de dez anos, com possibilida-
de de prorrogação para mais 
dez, com o objetivo de atrair 
empresas e investimentos 
para o local.

Desde novembro, a gestão 
do terminal rodoviário pas-
sou a ser de responsabilidade 
da secretaria de Mobilidade 
Urbana e Segurança Pública, 
após o fim do contrato com 
a Cotema. Ainda não há 
previsões de quando a nova 
concessionária começará a 
gerir a rodoviária, já que no-
vos editais ainda não foram 
abertos.

Em relação às reformas, o 
secretário Marco Antônio de 
Oliveira adiantou que serão 
feitos novos investimentos 
na infraestrutura do local. 
“Temos outras secretarias 
envolvidas, como a Planeja-
mento, de Obras e do Meio 

Ambiente, buscando verifi-
car a parte de jardinagem 
e a parte emergencial de 
algumas reformas a serem 
feitas”, projetou.

Além das melhorias, Olivei-

ra anunciou a mudança do 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador) e do Banco 
do Povo para o terminal 
rodoviário. “Nós já estamos 
verificando alguns atrativos 

para a estação rodoviária. 
Por exemplo, estamos le-
vando para a rodoviária, em 
breve, o PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) e 
o Banco do Povo.  Será feita 

uma reforma em toda área 
interna e externa, principal-
mente buscando a questão 
de visibilidade da estação”.

Para o universitário Leo-
nardo Sabino, 24 anos, que 

frequentemente utiliza o 
terminal, a precariedade de 
telhado é o que mais o inco-
moda. “Sempre que chove 
alaga a rodoviária de goteira. 
Seria interessante também 
uma maneira de escoar a 
água da chuva”. O estudante 
também destacou que a falta 
de espaço no local prejudi-
ca os passageiros, e que o 
terminal necessita de uma 
ampliação, pois não suporta 
mais a quantidade de ônibus 
e pessoas que passam pelo 
espaço diariamente.

Marco Antônio de Oliveira 
garantiu que novas reformas 
serão realizadas no terminal 
em relação à infraestrutura 
e segurança. “Buscaremos 
melhorar principalmente a 
questão de estacionamento 
externo e a fiscalização, 
buscando evitar o transporte 
clandestino nas proximida-
des da rodoviária, ou seja, 
também buscaremos colo-
car câmeras de segurança 
interligadas ao COI (Centro 
de Operações Integradas) 
para o acompanhamento 
online de tudo que ocorre 
na rodoviária”.

Mudanças – A partir da 
próxima semana, o PAT (Pos-
to de Atendimento ao Traba-
lhador) e o Banco do Povo 
passarão a funcionar no 
Terminal Rodoviário Quin-
zinho Fernandes. A razão 
para a mudança se deu pelas 
más condições estruturais do 
prédio onde funcionavam os 
serviços. A Prefeitura não 
soube estipular a retomada 
do atendimento ao público.

O principal acesso à rodoviária de Guaratinguetá; espaço é foco de processo polêmico por gestão e acumula reclamações de usuários

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Nova plataforma digital 
garante comodidade para 
moradores de Piquete
Empresa de Saneamento disponibiliza serviço online

Da Redação
Piquete

A cada dia são criadas 
tecnologias que buscam se 
aliar à preservação ambien-
tal, produtos e inovações 
que contribuem para a con-
servação da natureza e na 
minimização dos impactos 
negativos causados pelo ser 
humano.

Conscientes sobre esta 
importância, algumas em-

presas, procuram imple-
mentar ações sustentáveis 
através das tecnologias de 
informação, para trazer me-
lhorias para os usuários e 
preservar o meio ambiente 
ao mesmo tempo.

Pensando em inovar e 
melhorar o seu atendimento 
ao consumidor, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo saneamento da cidade, 
oferece ao cliente o Digi 
Iguá, um canal de prestação 
de serviços para o paga-
mento online das contas de 
água, emissão da segunda 
via das faturas, impressão 
do código de barras, entre 
outras funcionalidades

“Essa plataforma online 
facilita o dia a dia dos nos-
sos clientes disponibilizan-
do opções que oferecem 
mais praticidade e seguran-

ça, além disso contribuiu 
para a redução no impacto 
ambiental, reforçando uma 
das atitudes do grupo Iguá, 
que defende que a Susten-
tabilidade é a base” explica 
a gerente operacional da 
Águas Piquete, Indiara Jo-
gas. 

A plataforma pode ser 
acessada diretamente pelo 
site www.iguasa.com.br/
piquete ou também pelo 
endereço www.digigua.com.
br, através de smartphones, 
computadores e outros dis-
positivos móveis. Para utili-
zar a plataforma é necessá-
rio que os dados cadastrais 
estejam atualizados.

A Águas Piquete também 
conta com o serviço de reli-
gação da água, que pode ser 
solicitado pelo aplicativo de 
celular, WhatsApp


