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Sessões de Cachoeira 
Paulista voltam com 
votação por queda de 
subsídios na Câmara
Esperado para o próximo dia 28, projeto já causa debate na cidade

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

O ano legislativo em Ca-
choeira Paulista promete 
acaloradas discussões entre 
os vereadores, que termi-
nam esse ano o mandato na 
cidade. Entre os debates, o 
que mais deve movimentar 
os parlamentares é a vota-
ção do projeto que pede a 
redução salarial dos verea-
dores já a partir da próxima 
legislatura (2021-2024).

De autoria do vereador 
Nenê do São João (PSB), o 
texto foi discutido ao longo 
de 2019. Com previsão de 
votação ainda no segundo 
semestre do ano passado, 
a matéria ficou parada nas 
comissões após polêmicas e 
frustradas tentativas de ser 
colocada em votação. Agora, 
com o parecer favorável, o 
texto está com previsão de 
ser votado logo na primeira 

sessão do ano, marcada para 
o próximo dia 28, às 19h. 

Segundo o vereador Nenê 
do São João, a ideia surgiu 
enquanto ele ainda presidia 
a Casa. Ele contou que de-
pois de avaliar com outros 
ex-presidentes, notou que os 
gastos da Câmara estavam 
muito além do necessário. 

 “A preocupação foi por-
que quando eu fui presi-
dente e em conversa com 
outros presidentes, notamos 
que estávamos com o teto 
máximo da Câmara para 
pagamento de salários, e 
alguma coisa deveria ser 
feita, corte ou contenção de 
gasto”, explicou. 

Sem citar nomes, o par-
lamentar justificou a ini-
ciativa dizendo que muitos 
vereadores não “trabalham 
como deveriam”. “O prin-
cipal motivo é que alguns 
vereadores ganham e não 
vão trabalhar, eles só apare-
cem no dia da sessão, sendo 

que muito trabalhador bate 
ponto com quarenta horas 
semanais e ainda ganha um 
salário mínimo”, denunciou 

Com 32.294 habitantes, 
a cidade conta com 13 
parlamentares que têm 
salário de R$ 4,2 mil. A 
folha mensal de pagamento 
dos parlamentares chega a 
aproximadamente R$ 55 
mil. O projeto pode gerar 
uma economia de R$ 530 
mil, representando cerca 
de R$2,6 milhões em quatro 
anos.

O vereador Thales Satim 
(PSC) explicou que mesmo 
aprovando o relatório na 
Comissão de Justiça e Re-
dação, deve votar contra o 
projeto durante a sessão. “O 
parecer que vai ser votado é 
de minha autoria, de quando 
fazia parte da Comissão, 
porque analisamos somente 
a questão jurídica, mas poli-
ticamente sou contra e vou 
votar pela desaprovação do 

projeto”, explicou.
Satim rebateu as críticas 

do vereador Nenê do São 
João. “Eu entendo que todo 
mundo que trabalha deve 
sim receber, e a função de 
vereador tem responsabili-
dade e obrigações, que não 
é só ir uma vez por semana, 
nas sessões”, argumentou. 

De acordo com relatos e 
entrevistas de membros da 
Casa, o projeto teria os votos 
necessários para ser aprova-
do, já que necessita de maio-
ria simples. Articuladores 
apontam que Nenê do São 
João conta com o apoio de 
mais quatro parlamentares, 
somando cinco votos certos. 

O autor do projeto ga-
rantiu que outros nomes 
estão dispostos a aprovar a 
medida. Ele contabilizou seis 
votos, o que representaria 
um empate, mas confiante 
no posicionamento da pre-
sidente da Casa, a vereadora 
Mariza Hummel (PP). Nenê do São João, autor da proposta sobre pedido de subsídio menor
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Prefeitura de Ubatuba implanta nova iluminação nas 
orlas de dez praias com apoio do Governo do Estado
Medida conta com investimento superior a R$ 2 milhões; vias da área litorânea também são contempladas

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após receber um recurso 
estadual de R$ 2,1 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba con-
cluiu na última semana a im-
plantação de iluminação nas 
orlas de dez praias. A ação, 
que promoverá também 
melhorias em 23 vias, tenta 
garantir mais segurança à 
população e turistas. 

Atendendo a solicitação do 
prefeito Delcio Sato (PSD), o 
Estado, através do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos) liberou 
recursos em junho do ano 
passado para as instalações 
de 445 pontos de iluminação 
na cidade litorânea, distribu-
ídos pelas orlas das praias da 
Enseada, Iperoig, Itaguá, Ma-
randuba, Perequê-Açu, Praia 
Grande, Tenório e Toninhas.

Além de inibir as ações de 
criminosos, a iniciativa busca 

contribuir para que motoris-
tas, motociclistas e ciclistas 
tenham mais visibilidade 
próximos às orlas, evitando 
acidentes de trânsito.

Vencedora do processo 
licitatório, a empresa DK 
Engenharia e Construções 
Ltda foi a responsável pelo 
serviço, que consistiu na 

Iluminação em área próxima a praia em Ubatuba; cidade investe para qualificar sistema de iluminação, com foco no movimento turístico

implantação de 261 postes 
e substituição das luminárias 
de outros 184. De acordo 
com a Prefeitura, os pontos 
de iluminação contam com 

lâmpadas do tipo LED, que 
são cerca de 80% mais eco-
nômicas que as demais.

Os trechos escolhidos para 
receberem os postes nos bair-

ros do Lázaro e Picinguaba 
foram definidos após reuni-
ões entre representantes do 
Executivo e de moradores. 
Enquanto na primeira a 
iluminação foi implantada 
na rodovia Mario Covas, na 
outra o ponto selecionado foi 
a estrada de acesso que leva 
o nome do bairro.

Extensão – Além da conclu-
são da iluminação nas orlas, 
na última semana o Ubatuba 
iniciou a troca de lâmpadas 
convencionais por de LED 
em 23 vias da cidade, distri-
buídas pelos bairros Barra 
da Lagoa, Centro, Itaguá, 
Praia Grande, Maranduba e 
Perequê-Açu.

Segundo o Executivo, ao 
todo serão substituídas oito-
centas lâmpadas, que passa-
rão de 250W para a potência 
de 120W. Além de mais clari-
dade, ação deverá gerar uma 
economia anual de R$ 270 
mil aos cofres municipais 
com gastos de eletricidade.
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Santa Casa deve receber emenda para 
ampliar hospital e moradores do Santa 
Edwiges ganham unidade de saúde; 
pavimentação está entre os novos serviços

Lorena anuncia
R$ 1,3 milhão e 
garante reforma
de PS e novo PA

Captação de recursos

Prefeito Fábio Marcondes recebe o deputado Eduardo Cury (PSDB) e o vereador Bruno 
Camargo para efetivação de novos recursos para o Pronto Socorro e infraestrutura

O vereador Bruno Camargo fez um balanço positivo sobre a quantidade de 
recursos que conseguiu para Lorena por intermédio do deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB), ao longo desta legislatura. Com os recursos anunciados diretamente 
por Cury esta semana, em visita ao prefeito Fabio Marcondes, cerca de R$1,3 milhão 
– R$ 600 mil para pavimentação, R$ 400 mil para o Pronto Socorro e R$300 mil 
para uma unidade de saúde, o vereador fecha a conta, até este momento, num total 
de R$ 4,3 milhões. Para Bruno Camargo, sua luta por este recurso é uma forma de 
retribuir ao erário púbico o custo de seu mandato. O vereador está entre os parla-
mentares que mais captam recursos nas esferas Federal e Estadual para o município. 

Bastidores da Política
Aviso aos navegantes

Postulantes por vagas nos Legis-
lativos na eleição de 4 de outubro 
seguem assustados com o terreno 
escorregadio para escolha de um 
partido para ‘chamar de seu’. Com 
‘as novas’ da Lei Eleitoral proibindo 
a coligação entre partidos para faci-
litar a eleição dos candidatos, segue 
a certeza que cada sigla terá neces-
sariamente de conquistar o cociente 
eleitoral para eleger um vereador 
– o mais votado do grupo fechado. 
Ainda dentro desta configuração, o 
candidato mais votado tem de al-
cançar o mínimo de 1% do cociente 
local. Exemplo: Lorena, colégio 
eleitoral de aproximadamente 60 mil 
eleitores – o cociente eleitoral será a 
divisão deste montante pelo número 
de cadeiras na Câmara, atualmente 
17, sendo necessários 3.500 votos.

Queda de braços
Corre na boca pequena de Pique-

te que o ex-vereador Hugo Soares 
segue nos bastidores do PSDB da 
Capital, tentando barrar a filiação 
de Rominho no partido, com vistas 
às eleições. Esta semana, a prefeita 
Teca Gouvêa ‘acertou os ponteiros’ 
com o deputado Eduardo Cury, du-
rante sua visita à região, para que 
Rominho tenha o caminho, digo, sua 
filiação abonada pela executiva do 
partido, como parte de seus planos 
a sucessão. 

E por falar em...
...Piquete – parece que o ainda 

vice-prefeito Agnaldo Almeida – o 
Xeroso, vai ter de procurar outro 
nome para vice em sua disputa pela 
Prefeitura. Correu nos arredores 
da Praça da Bandeira que sua pri-
meira escolha, o Carlos da Saúde, 
após consultar sua base partidária, 
admite seguir rumo a 4 de outubro 
em candidatura solo. Falaram ainda 
que embora Xeroso tenha uma boa 
imagem entre os eleitores, a rejeição 
do pessoal que encostou em sua can-
didatura é poderosa para derrubar 
qualquer palanque...

Pegadinha
A notícia que a Prefeitura de 

Cachoeira descartou a realização 
do Carnaval azedou boa parte da 
população nos últimos dias, que 
prontamente retrucou: É golpe! 
Segundo a periferia do samba, deve 
ser pretexto para negar subsidio às 
agremiações carnavalescas, e aos 
45 do 2º tempo, tirar uma festa da 
cartola, com ‘dividendos’ para o clã 
da Motolândia...

Gol de letra 
Beneficiando mais de três mil 

moradores de Pinda, o prefeito 
Isael Domingues (PL) viabilizou 
na última semana a retomada da 
construção da creche do bairro Par-
que das Palmeiras. A obra estava 
paralisada há mais de dois anos 
por conta de atraso dos repasses do 
Governo Federal, e para liberação 
de R$ 1,8 milhão para a conclusão, 
foram necessárias várias reuniões 
entre Isael e os representantes do 
Ministério da Educação. A boa 
notícia é que em breve a unidade 
passará a atender as famílias das 
Palmeiras, que historicamente são 
obrigadas a levarem seus filhos para 
estudarem em bairros vizinhos. A má 
notícia é que acabou o discurso de 
alguns oposicionistas, que em 2019 
buscaram ‘convencer’ os moradores 
ao tentar “jogar na conta” de Isael a 
responsabilidade pela paralisação 
da obra.

Até que a vitória nos separe
Corre na boca pequena de Pinda 

que o jogo político poderá inverter 
a posição do vereador Rafael Goffi 
(PSDB) na disputa pelo Executivo. 
De forma oficiosa, disseram que 
‘tem lideranças’ buscando conven-

CONTAGEM REGRESSiVA DA BANCADA DO BALACOBACO...

cer que a posição melhor para o ve-
reador nesta temporada seria como 
vice na chapa de Vito Ardito – que 
parece ter levado uma rasteira no PP 
e tenta abrigo do DEM. Os rumores 
desta manobra não agradaram a 
maioria, principalmente os apoia-
dores do ex-prefeito, que temem 
um efeito tapetão no futuro, caso a 
chapa saia vitoriosa nas urnas de 4 
de outubro...

Eleição inchada 
Descontentes com o atual cená-

rio político de Cachoeira, devido 
as peripécias da ‘Motolândia’, os 
eleitores do pedaço deverão ter um 
vasto “cardápio” para escolherem o 
novo comandante do Paço Munici-
pal. Além dos cotados prefeituráveis 
Torrada, Fernando Hummel, Dadá 
Diogo, Tio João, Mineiro da Fune-
rária e, entre outros Dimas Satim, 
quem deverá entrar na disputa é 
a “Turma do Direito”. Além do 
advogado Luciano Vieira (PSDB), 
quem deverá participar do pleito é 
o também advogado e ex-vereador 
Guilherme Marcondes (PSD), que 
estuda ter como sua vice, a presiden-
te da OAB, Silmara Ferreira. Façam 
suas apostas. 

Memória curta
Cansadas de conviverem com 

os transtornos causados pela falta 
de saneamento básico e calçamento 
adequados, famílias de Ubatuba 
apelam para que o prefeito Délcio 
Sato (PSD) cumpra suas promessas 
de campanha. Na última segunda-
-feira, moradores utilizaram as redes 
sociais para postarem vídeos que 
mostram o acúmulo de esgoto no 
Rio do Cantinho, do bairro Itaguá, 
e o “festival” de crateras nas ruas 
do bairro Lázaro. De acordo com os 
politiqueiros da orla, não é de hoje 
que as famílias criticam a lentidão 
de Sato em cumprir sua promessa. 

Jogando com a sorte
Comenta-se pelos balcões de 

Guará que o vice, Regis Yasumura, 
conta com uma eventual desistência 
de Soliva em disputar a reeleição, 
para ser a ‘bola da vez’. Perguntem 
ao Zé da Graça!!!

Queda da bolsa
Ironizaram na Praça Conse-

lheiro, de Guará, que a decisão do 
ex-vereador Moura Brasil em não 
apoiar Argus Ranieri – devido sua 
aproximação com o PSDB – derru-
bou a ‘bolsa de valores e o dólar’ de 
uma só vez. Replicaram no café do 
Ponto Chique: “coitado do Salomão, 
vai sobrar pra ele...”!

Que susto!
Correu na boca pequena de 

Lorena, nesta sexta-feira, que a 
recém formada chapa do PSDB 
local, estreando Sylvio Ballerini 
como protagonista da candidatura 
majoritária pela sigla, havia sido 
impugnada no Diretório Estadual. 
Parece que no ‘frigir dos ovos’, tra-
ta-se apenas de uma representação 
que chegou no Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE, e que cabe à Es-
tadual defender os interesses do 
partido. Ou seja, se este interesse 
chama-se Sylvinho, relaxa e ‘des-
cansa’ que tem defesa...

Desidratado
É voz corrente nos corredores 

da Câmara de Lorena que EVJ está 
à procura de novos nomes para 
remontar seu grupo eleitoral, após 
debandadas de alguns figurantes 
– ainda com mandatos – de sua 
trupe do Legislativo.  Desidratado 
politicamente, ele busca por todos 
os meios segurar o empresário do 
ramo de cadáveres e o ‘fraldão’ com 
propostas de apoios...

Cara ou coroa?
Quem diria que no apagar das 

luzes desta legislatura em Lorena, 
a dupla Tão do Vaguinho e Samuel 
de Melo terminaria sem aceitação 
nos novos grupos em formação, para 
enfrentarem as urnas deste ano – já 
que o ‘G9”, grupo dos nove que pro-
moveu o baixo clero da politicagem 
nos últimos anos se desintegrou. 
Duas alternativas: embarcam no 
time do EVJ ou tentam formar um 
contingente novo???

De olho no calendário...
...faltam 259 dias para as elei-

ções, apenas 36 semanas

Rafaela Lourenço
Lorena

A passagem do deputado federal 
Eduardo Cury (PSDB) pela região ga-
rantiu R$ 1,3 milhão para Lorena. Os 
investimentos serão divididos entre 
as áreas da saúde e infraestrutura. A 
reforma do Pronto Socorro Municipal 
e a construção de um novo posto de 
atendimento devem ser entregues 
ainda este ano.

O deputado esteve em Lorena na 
última quarta-feira e anunciou o re-
passe de R$600 mil para pavimenta-
ção de ruas, R$ 400 mil para a Santa 
Casa e R$ 300 mil para a implantação 
de uma unidade de saúde no bairro 
Santa Edwiges. Os investimentos são 
provenientes de emendas impositivas 
e devem ser liberadas obrigatoria-
mente pelo governo. A expectativa 
é que o repasse chegue aos cofres 
públicos até março.

A saúde, um dos maiores gargalos 
da região, pode apresentar avanços 
no atendimento público ainda este 
ano. Parte dos repasses será desti-
nado a ampliação e modernização 
do Pronto Socorro. Serão R$ 400 mil 
do Governo Federal e R$200 mil de 
contrapartida da Prefeitura.

Segundo o diretor da Santa Casa, 
Dario Costa, as obras consistirão em 
uma nova recepção climatizada, ar 
condicionado para os consultórios, 
enfermaria para pacientes em obser-
vação e separação do atendimento 
adulto do infantil. “A pediatria é um 
sonho também, que desde 2017 te-
mos esse projeto pronto de separar o 
atendimento adulto do infantil, então 
teremos duas portas. São públicos 
diferentes e na parte de humanização 
isso é muito importante”.

Costa ressaltou que serão inves-
tidos, apenas para as obras, cerca 
de R$ 700 mil, e que precisará de 
mais R$597 mil para equipamentos 
e mobiliário como macas e cadeiras 
de espera.

Para o gestor do hospital, a obra 
será um começo para melhorar 

Cury com o diretor da Santa Casa, Dario Costa e Bruno Camargo (à dir.) no PS

os atendimentos que chegam em 
média a quatrocentos pacientes 
por dia. Ele destacou que o PS, 
quando construído, foi criado para 
atender três mil pacientes por mês, 
e atualmente, com a mesma estru-
tura, atende nove mil pessoas entre 
lorenenses e pacientes da região. “A 
Santa Casa de Lorena é reconhecida 
em toda a região e é a única que 
tem um Pronto Socorro obstétrico, 
nenhuma outra tem”.

A expectativa é de que o investi-
mento chegue até março ao Muni-
cípio e as obras terminem em seis 
meses. Os atendimentos não serão 
afetados pela reforma.

Para desafogar a atenção básica, 
principalmente a unidade de saúde 
do Bairro da Cruz e dar mais opção 
de atendimento aos moradores, 
o Santa Edwiges contará com um 
Posto de Atendimento com quatro 
especialidades: geriatria, pediatria, 
clínico geral e atendimento psico-
lógico.

Serão investidos R$ 300 mil para 
a recuperação do prédio próprio da 
Prefeitura, que sediava reuniões do 
Alcóolicos Anônimos. “O secretário 
de Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, já tem o projeto, 
aí será necessário licitar. Todo o 
aparato já está nesses R$ 300 mil, 
depois é só funcionar. Até mesmo se 
a pessoa quiser ir ao Pronto Socorro 
pode passar por ali”, explicou o ve-
reador Bruno Camargo, responsável 
por pleitear as emendas.

O parlamentar destacou ainda a 
infraestrutura da cidade, que será 
beneficiada com R$ 600 mil. No 
bairro da Cruz, o repasse de R$ 100 
mil do governo do Estado contem-
plará uma área próxima ao Campo 
do Vera com a construção de uma 
calçada de acesso e a pavimentação 
da rua Mario Ferreira Reis e da 
avenida Caetano Cartolano, para-
lela ao rio Mandi. Outros R$ 500 
mil, provenientes do Ministério de 
Desenvolvimento Regional, devem 
ser destinados à pavimentação do 
bairro Aterrado.
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E como tradição em Lore-
na, o Trenzinho da ACIAL 
ficou por 12 dias do mês 
de dezembro 2019 circu-
lando nas principais ruas 
do centro de nossa cidade. 

Durante esses dias as 
Instituições Sociais (AACAL, 
Abrigo Maria de Nazareth, 
Aldeias de Infantis, Asso-
ciação do Bairro da Cruz, 
Lions, Monte Sinai, Provim, 
Rotary, SOS, Vila Vicentina 
de Lorena e Vila Vicentina 
Sagrada Família) ficaram 
responsáveis por ele. 

No dia 13 de janeiro de 
2020 em reunião na ACIAL 
com as Instituições par-
ticipantes foi realizado o 
acerto de contas referente 
ao passeio no trenzinho, e 
foi arrecadado o valor total 
de R$ 4.417,00 (quatro mil 
e quatrocentos e dezessete 
reais). Sendo assim, a divi-
são foi feita entre as partes 
e cada uma ficou com o va-

lor de R$ 368,00 (trezentos 
e sessenta oito reais).

Na oportunidade gostarí-
amos de agradecer a todos 
os envolvidos com o apoio 

Nota Explicativa sobre Trenzinho da 
ACIAL e Instituições Sociais de Lorena

e organização, a Secreta-
ria da Cultura, Secretaria 
de Serviços Municipais, 
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Secre-

taria de Trânsito, 1º CIA da 
Polícia Militar de Lorena, 
Delegacia Geral de Polícia 
e Prefeitura Municipal de 
Lorena.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 267/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de reparo do servidor, acrescentando-se dois 
novos discos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATADA: AMBAR TECHNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 03.133.872/0001-16

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena, no uso das suas atribuições legais, 
vem por meio deste retificar o Termo de Convocação publicado em 10 
de janeiro de 2020, para revogar a convocação da candidata DEBORA 
APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA, RG: 401229075, em razão de 
erro material.
Desta forma, ficam mantidas as convocações dos demais aprovados.
Lorena, 22 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 PROC. Nº 729/19.

O Município de Lorena-SP torna pública que no Pregão Presencial 05/2020, cujo o objeto 
é Contratação de licença de uso de sistema de gestão pública de empresa especializada 
na área de informática, abrangendo os serviços de implantação, conversão, migração de 
dados, integração com outros sistemas, manutenção e customização, treinamento, suporte 
e atendimento, bem como suas atualizações pelo período de 12 (doze) meses, declaramos 
que a empresa EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA, após a
apresentação da Prova de Conceito é a vencedora do certame. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019 PROCESSO 717/2019
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 27 de 
Fevereiro 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
EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019 PROCESSO 723/2019
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
fornecimento de Material Gráfico para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, 
a realizar-se às 13:00hs do dia 04 de Fevereiro 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
Aviso de Licitação: REABERTURA

Pregão Presencial Nº 118/19 PROC. Nº 718/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição 
parcelada de massa asfáltica e BGS, para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses., a realizar-se às 14h00min do 
dia 06 de Fevereiro 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 CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019 PROC. Nº 711/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza, 
tratamento, higienização, conservação e manutenção das piscinas do Complexo Aquático do
Centro Social Urbano – CSU, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários
para proceder a limpeza e manter a qualidade da água , conforme descrição, quantitativos e
demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME
CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 34.200 (trinta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Nº 11305/19GPRO - Contrato nº 07/18 – PP nº 99/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ATHO ASSISTÊNCIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 72.011.844/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do contrato nº 07/18, decorrente do Processo nº 511/17, PP nº 07/18, firmado
em 03 de dezembro de 2015, nos termos previstos em sua Cláusula 2.2.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de janeiro de 2020.
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato, à aplicação do reajuste contratual 
previsto na cláusula 2.3.
Cláusula Quarta - O valor global do presente aditamento é de R$ 11.100,00 (onze mil e 
cem 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: 22/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 08  – Proc. Nº 33/2020GPRO – Proc. nº 307/14 – PP Nº 20/14
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
OBJETO:CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
excepcional da vigência do contrato decorrente do Processo Licitatório nº 307/14, PP nº 
20/14, firmado em 12/08/2014, nos termos previstos no Parecer nº 622/19, emitido nos 
autos dos Processos nº 746/19GPRO e 756/19GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 12 de agosto de 2020.
PARAGRAFO ÚNICO: O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja 
concluído um novo procedimento licitatório para o mesmo fim.
CLÁUSULA TERCEIRA: Aplica-se o reajuste previsto na Cláusula Terceira do Termo
Aditivo nº 07, ao valor contratual correspondente aos 90 (noventa) dias, pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, no percentual de 3,16% (três virgulas dezesseis por 
cento), equivalente a R$ 40.096,46(quarenta mil noventa e seis reais quarenta e seis 
centavos), observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir dos 
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global reajustado do presente termo aditivo é de R$ 
1.308.971,88(um milhão trezentos e oito mil novecentos setenta e um reais oitenta e oito
centavos)
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem Inalterados 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: 10/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos, 
tendas, palco, controlador de acesso, sonorização, iluminação, grades de contenção e 
fechamento, segurança, brigadista e bandas, destinados ao Calendário de Eventos do ano 
de 2020 no município de Silveiras, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 05/02/2020, às 09:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que 
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 23 de janeiro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.



24 DE JANEIRO DE 20204

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Cerca de 120 moradores têm de 5 a 90 dias para deixar área considerada de proteção ambiental, em Cruzeiro

Justiça ordena retirada de famílias do Batedor
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Depois de vinte anos do 
início do processo judicial 
movido em Cruzeiro pedin-
do reintegração de posse 
de uma área de cerca de 
novecentos hectares, as 120 
famílias do Batedor come-
çaram a receber na última 
quinta-feira as notificações 
com o prazo para deixarem 
as casas. A ação aproxima o 
caso de uma definição, mas 
dá uma prazo para quem 
ocupa o local há décadas 
procurar um novo lar.

Foram anos protelando 
a decisão judicial, e agora, 
a novela dramática que os 
moradores do local vivem 
há anos começa a ter o seu 
desfecho no local, conside-
rado uma APP (Área de Pre-
servação Ambiental). Uma 
feirante de 25 anos, que 
preferiu não se identificar, 
disse que pela primeira vez 
entregaram um documento 
oficial pedindo a saída da 
família do local. “Estamos 
muito preocupados porque 
sempre ouvimos os boatos 
dessa desocupação, mas 
nunca havia chegado ne-
nhum documento como ago-
ra. Eu sou feirante, meu pai 
é pedreiro e faz uns bicos, 
e nós dois e meu irmão não 
temos para onde ir”.

Com 52 anos, a dona de 
casa, Helena Nascimento 
nasceu, cresceu e consti-

tuiu família no Batedor. Ela 
acredita que existe muita 
desigualdade nessa decisão 
judicial. “Está uma coisa 
desesperadora. Tem pessoas 
que estão passando mal, e 
nervosas. Minha mãe, com 
toda essa história há anos 
de ter que sair daqui, aca-
bou morrendo de desgosto”, 
afirmou. 

A Prefeitura explicou que 
as notificações estão seguin-
do um cronograma e foram 
divididas com base em perí-
odos de moradia, bem como 
uso das casas. 

Os imóveis que terão cinco 
dias para serem entregues, 
são as casas de veraneio, 
residências desocupadas e 
recentemente invadidas. 

Outra notificação, de no-
venta dias, é para as famílias 
que foram contempladas 
com programa do governo 
Minha Casa Minha Vida, 
que ainda não se mudaram, 
e moradores classificados 
como não tradicionais, que 
residem no local depois de 
1967 e os tradicionais, que 
estão no Batedor antes da dé-
cada de 1960, mas que estão 
em condições de infrações 
ambientais específicas. 

Histórico – A disputa ju-
dicial começou em 2000, 
ainda durante o governo do 
ex-prefeito Fábio Guimarães. 
Ao longo dos anos, a batalha 
envolvendo os moradores e 
a Justiça, que pedia a deso-
cupação do local, ganhou di-
versos contornos nos demais 

governos municipais. Em 
2013, em primeira instância, 
o Poder Judiciário acatou as 
alegações. À época, a então 
prefeita Ana Karin (PRB) 
propôs que o governo federal 
desapropriasse terreno em 
outra região para a remoção 
das famílias. Órgãos do go-
verno acataram a proposta, 
mas a nova área ainda não 
foi definida.

Até o início da década de 
1960, a conhecida Fazenda 
do Batedor era considerada 
uma das mais produtivas do 
município, local onde eram 
produzidos leite, café, milho 
e derivados.

Em 1962, alegando a ne-
cessidade de preservação 
manancial de água do Rio 

Antigos moradores do Batedor em Cruzeiro; Justiça determina retirada de famílias em até 90 dias e abrem corrida contra o tempo

Foto: Marcelo A. dos Santos

Batedor, o então prefeito 
Avelino Júnior decretou a 
desapropriação dos novecen-
tos hectares e determinou a 
imediata desocupação.

Ao longo dos anos que se 
seguiram, a ocupação do 
local começou a se tornar 
desordenada, levando a 
necessidade de ingresso na 

Justiça para reintegração 
de posse.

Em entrevista à Rádio Pop, 
a secretária municipal de 
Meio Ambiente contou que 
um dos motivos para culmi-
nar na decisão judicial foi o 
fato de se tratar de uma área 
de “manancial e que abaste-
ce 70% da cidade”.

Prefeitura investe em estrutura
de unidades de saúde em Silveiras
Melhorias contam com investimento municipal de R$ 80 mil; 
famílias de quatro bairros são beneficiadas com proposta

Da Redação 
Silveiras

Buscando reforçar a estrutu-
ra de quatro unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia), a Prefeitura de Silveiras 
investiu na última semana R$ 
80 mil nas aquisições de um 
veículo, equipamentos eletrô-
nicos e aparelhos médicos. A 
iniciativa beneficiará cerca de 
três mil pacientes. 

De acordo com a secre-
taria de Saúde de Silveiras, 
além de um computador, três 
aquecedores de ambiente 
e um carro modelo Gol, da 
marca Volkswagen, foram 
comprados aparelhos técnicos 
como oftalmoscópios (visão), 
esfigmomanômetros (pres-
são arterial), dermatoscópios 
(pele), otoscópios (audição) e 
desfibriladores (cardíaco).

Os equipamentos serão 
distribuídos entre as ESF’s dos 
bairros do Bom Jesus, Centro, 
Macacos e Vila Esperança. O 
veículo será utilizado para 
transportar as equipes de 
saúde até os pontos mais afas-
tados destes bairros, atenden-
do, principalmente, pacientes 
que possuem dificuldades de 
locomoção.

Além de revelar que so-
mente o investimento para a 
aquisição do novo veículo da 
frota de saúde foi de aproxima-
damente R$ 48 mil, o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
ressaltou a importância da 

ação. “Esta iniciativa visa pro-
porcionar melhores condições 
de trabalho aos funcionários 
das ESF’s, o que certamente 
refletirá num atendimento 
ainda mais ágil e qualificado à 
população. Durante o ano, con-
tinuaremos fazendo o possível 
para elevar a estrutura destas 
e outras unidades essenciais.”

O chefe do Executivo desta-
cou o avanço no atendimento 
médico oferecido aos pacientes 

do Bom Jesus, proporcionado 
pela reforma do ESF do bairro, 
reinaugurado no fim de no-
vembro do ano passado.

Com uma média de duzentas 
consultas mensais, a recupe-
ração da unidade contou com 
um investimento municipal de 
R$ 200 mil. Além de goteiras, 
o prédio sofria há quase uma 
década com diversos outros 
problemas de infraestrutura 
como rachaduras e infiltrações.

Foto: Divulgação PMS

Material entregue em Silveiras para reforçar rede de saúde municipal


