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Silveiras entrega posto do ESF do Bom Jesus
Reforma tem investimento de R$ 200 mil para entregar unidade enfrentava vazamentos e mofo
Da Redação
Silveiras

Com um investimento
municipal de R$ 200 mil,
a Prefeitura de Silveiras
entregou na última semana
a reforma do prédio da ESF
(Estratégia de Saúde da Família) do bairro Bom Jesus.
Além de goteiras, a unidade
sofria há quase uma década
com diversos outros problemas infraestruturais.
Realizada na manhã do
último dia 22, a cerimônia
de reinauguração da ESF
contou com a presença do
prefeito Guilherme Carvalho

(PSDB) e outras autoridades
municipais.
Batizada de “Wilton Quirino da Silva”, a unidade
possui uma média mensal
de duzentos atendimentos.
Além de um médico generalista, o aparelho público
conta com equipes de agentes comunitários de saúde,
enfermagem e de técnicos
de saúde bucal.
Segundo a atual gestão
municipal, as principais
obras de melhorias na ESF
consistiram nas reformas
do telhado e das salas de
odontologia e atendimento
médico. Além de uma nova
pintura, o prédio recebeu

a construção de um muro
em sua parte dos fundos,
buscando garantir mais
segurança. A reforma teve
cinco meses de duração.
“Este serviço de recuperação
e modernização atende um
antigo pedido das famílias
do Bom Jesus, que até então
não contavam com um local
tão estruturado para serem
atendidas. Desde que assumimos o Município, estamos
fazendo o possível para
avançarmos principalmente
nas áreas de infraestrutura
e saúde. Continuaremos
trabalhando para que outros
pontos recebam melhorias
semelhantes em 2020”.

A secretária de Saúde,
Marlene Borges, comemorou o resultado da reforma
e apontou as principais
dificuldades que a equipe
médica e seus pacientes
eram obrigados a enfrentarem no local. “Devido
aos constantes vazamentos,
infiltrações e goteiras, os
revestimentos das salas
estavam com muito mofo.
Agora, ofereceremos melhores condições de trabalho aos servidores e de acolhimento aos moradores.
Certamente, esta reforma
será um dos marcos da gestão do prefeito Guilherme
no bairro Bom Jesus”.

Fotos: Divulgação PMS

Prefeito durante evento de entrega de UBS para famílias do Bom Jesus

Comissão cancela oitivas e segue com CPI para
investigar prefeito asfalto Ernaldo César Marcondes
Prefeito afastado não foi encontrado para receber notificação; cassação deve ser votada em dezembro
Fotos: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que
apura a compra de kits
escolares em 2015, pela
Prefeitura de Aparecida,
avançou na última semana.
Investigado e afastado do
cargo de prefeito por determinação judicial, Ernaldo
César Marcondes (MDB) não
foi encontrado para receber
oficialmente a notificação
e convocação para oitivas,
marcadas para a última sexta-feira. A Comissão, sem êxito ao procurar Marcondes,
decidiu cancelar as oitivas
e notificou o advogado do
político.
As oitivas aconteceriam
na última sexta na Câmara,
mas o principal investigado
não foi localizado durante a
semana. Além de Marcondes,
a secretária de Saúde de
Aparecida, Maria Eliane Pereira, uma das testemunhas,
também não foi encontrada.
De acordo com informações,
ela está de férias e fora da
região, diferentemente de
Marcondes, que estaria pela
região.
O prazo para conclusão
do relatório e votação em
plenário está chegando ao
fim, e por isso, o presidente

da CPI, Carlos Alexandre
Rangel ‘Xande’ (PSD), optou
por notificar os advogados
de Marcondes, para que
encaminhem a defesa por
escrito até a próxima sexta-feira.
“Infelizmente não vão
acontecer as oitivas, pois o
prefeito não foi encontrado.
Foram ao local onde ele
(Marcondes) deixou o endereço e não encontraram.
Os funcionários da Câmara
chegaram a ir até Cunha, na
pousada dele, e não encontraram o prefeito. Segundo
os funcionários da pousada,
ele teria saído no dia anterior e não deixou previsão
de volta”, afirmou Xande.
Além de Marcondes e Laine, seriam ouvidas como testemunhas a atual secretaria
de Turismo Municipal, Marcia Filippo e o ex-vereador
à época Carlos Rodrigo de
Assis Wendeling, o Diguinho.
Segundo Xande, o andamento da CPI foi prejudicado
com o cancelamento das
oitivas, mas a Comissão trabalha dentro do cronograma
previsto para votar o caso
até 16 de dezembro.
“Essa situação de não encontrarem ele, atrapalhou
os trabalhos, mas estamos
dentro do prazo ainda, trabalhando com cautela para
dar uma resposta melhor

Ernaldo Marcondes, com investigação empacada na Câmara de Aparecida, mas acelerada na Justiça

Definida data para julgamento
final de Ernaldo em Aparecida
Da Redação
Aparecida

O Tribunal de Justiça de
São Paulo remarcou a data
do julgamento do processo
do prefeito afastado, Ernaldo César Marcondes
(MDB), para o próximo dia

17, aniversário da emancipação política de Aparecida, que
completa 91 anos.
Na última semana, a Procuradoria Geral do Ministério
Público do Estado de São Paulo
determinou que ele e o ex-secretário de Administração,
Domingos Leo Monteiro (tam-

bém afastado), continuem fora
do cargo, rejeitando mais um
pedido da defesa do prefeito.
O parecer era o instrumento
que faltava para que houvesse
julgamento do caso no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. A análise estava marcada para o último dia 15 de

para a sociedade de Aparecida”, afirmou o vereador,
que acredita que, pela data,
a ação pode ser votada antes da última sessão do ano
(16 de dezembro). “Talvez
anteciparemos nossos trabalhos, estou contando com
o relatório”.
A Comissão tem Xande
como presidente, José Reis
‘Dudu’ (PR) como relator e
Adilson Boi na Brasa (MDB)
como membro. A investigação gira em torno da compra
de materiais escolares em
2015. À época o prefeito eleito, Márcio Siqueira
(PSDB), estava afastado por
decisão judicial e Marcondes, que era vice, tomou
posse como chefe do Executivo. Além de Marcondes,
Domingos Léo Monteiro foi
afastado do cargo de secretário de Administração.

outubro, mas como não havia
manifestação da Procuradoria
Geral do Estado, foi adiado.
Marcondes e Monteiro estão
fora desde junho deste ano,
após suspeitas de fraude na
compra de mais de 12 mil kits
escolares em 2015, ocasião
em que Marcondes foi prefeito em exercício, por conta do
afastamento do então chefe
do Executivo, Márcio Siqueira
(PSDB).

Cachoeira abre inscrições para concurso com 42 vagas
Da Redação
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira
Paulista abriu na última
sexta-feira um novo concurso
público para o preenchimento de 13 cargos, com

18 vagas e 24 reservas. O
concurso será realizado pela
empresa Agirh (Assessoria e
Gestão Integrada em Recursos Humanos S/C Ltda. ME).
As oportunidades são para
agente de trânsito, agente
fiscal de posturas, contador,
coordenador de Defesa Civil,

coordenador pedagógico,
engenheiro civil, escriturário, procurador, técnico de
edificações, técnico de contabilidade, ouvidor, vigia e
zelador de cemitério.
Os valores das inscrições
variam de R$ 65 a R$ 85 e
devem ser feitas até o dia 23

de dezembro pelo site agirh.
org. Os salários variam de
R$ 998,80 a R$ 3.971,79.
O pagamento da taxa de
inscrição deve ser efetuado
em qualquer agência ou correspondente bancário até o
dia 27 de dezembro.
A Prefeitura disponibilizou

equipamentos de informática para a realização de
inscrição aos interessados
que não tenham acesso à
internet, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, e das
14h às 17h, na Prefeitura, à
avenida Coronel Domiciano,
nº 92, no Centro.

O período previsto para as
provas objetivas será entre
os dias 12 e 26 de janeiro
de 2020. No dia 8 de janeiro
serão publicadas as datas,
horários e locais de todas
as provas escritas nos sites
cachoeirapaulista.sp.gov.br
e agirh.org.
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Processo da leitura
de água em Potim
recebe mudança
Com 6 mil contas ao mês alteração
prevê maior agilidade e eficiência
Fotos: Arquivo Atos

Bastidores da Política
Segurança em cheque!

Parece que 'aquela meia dúzia' de
opositores ao prefeito Fabio Marcondes vai ter que arrumar outro adjetivo
para tentar desqualificar seu provável sucessor na
próxima eleição.
Com a iniciativa
de implantar o
videomonitoramento – que já se
encontra em processo de licitação – em Lorena,
Major Lescura
o termo 'ilustre
desconhecido' que 'eles' vem empregando ao secretário municipal Major
Lescura não será mais possível, porque os poucos que talvez ainda não
o conheçam, vão conhecê-lo como
o 'Homem' que trouxe segurança a
população. Perguntem ao Carrerinha,
na Praça!!!

Enquete!!!

Uma enquete promovida por
um jornal on-line de Guará colocou Marcus Soliva e Argus Ranieri
'frente a frente' com o público das
redes sociais, com a finalidade de
medirem forças, quer dizer, a pre-

Argus Ranieri e Marcus Soliva

Morador busca água durante crise no abastecimento; cidade altera sistema de leitura
Letícia Noda
Potim

O Saep (Serviço de Água e Esgoto
de Potim) e a empresa Artha realizam, até o final de novembro, uma
mudança no processo de leitura de
água na cidade. Com a alteração,
a conta de água passará a ser
entregue no momento da leitura.
No município são emitidas cerca
de seis mil contas mensalmente. O
novo processo promete melhorias.
“O benefício é a agilidade, rapidez
e de certa forma economia, pois
o serviço é feito com precisão e
não tendo a necessidade de se
ficar indo e voltando para fazer a
leitura e entrega”, destacou nota
da Prefeitura.
A administração municipal ressaltou que, no primeiro mês, pelo
método ainda estar em fase de
adaptação, pode haver atrasos nas

emissões das contas. Caso o morador não receba o documento na
residência, ou em caso de perda, a
segunda via pode ser retirada no
Saep, que fica à rua Luiz Dominiciano, nº 25, no Centro.
Abastecimento – A cidade enfrenta problemas com o fornecimento e a qualidade da água,
principal queixa dos moradores.
Potim abriu uma licitação de
concessão de água e esgoto, com
um contrato no valor de R$250
milhões e duração de 35 anos, mas
em setembro, o Tribunal de Contas
do Estado suspendeu o certame
a pedido de uma das empresas
concorrentes.
Após mais de dois meses, a
Prefeitura informou que deve
publicar uma nova licitação na
próxima semana para a escolha
da empresa que ficará responsável
pelo tratamento e abastecimento
da água e esgoto da cidade.

Feiras noturnas voltam
às ruas de Guaratinguetá
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A feira noturna de Guaratinguetá
está de volta. A primeira edição
do novo horário foi realizada na
última semana. A proposta é estender a feira e fixar sua realização
sempre às quartas-feiras.
Seguindo o cronograma, a primeira edição da feira noturna foi
realizada na última quarta-feira,
dia 20. De acordo com o presidente da Câmara de Guaratinguetá,
Marcelo Coutinho, o Celão (PSD),
foram estabelecidas metas para
o Executivo e para os próprios
feirantes.
“Acertadamente, cumprimos
com os prazos e dividimos as
obrigações. A Prefeitura ficou com
algumas demandas, mas também
nossos feirantes tinham algumas
obrigações a serem cumpridas. O
importante é que é uma parceria
em que já obtivemos um resultado
positivo no primeiro dia”, destacou

Celão.
A realização da feira noturna
é uma opção de horário para os
consumidores que não podem ir
à feira em outros períodos do dia.
Em virtude disso foi elaborado
o projeto, que deve permanecer
fixado às quartas-feiras. A medida
deve ampliar a arrecadação dos
feirantes.
O espaço destinado para os
feirantes fica na Avenida Ariberto Pereira da Cunha, em frente a
FEG (Faculdade de Engenharia de
Guaratinguetá). “Fica mais uma
opção de arrecadação, afinal de
contas é um meio de vida. A feira
acaba sendo um meio de vida para
essas pessoas, a gente acaba tendo
a oportunidade de oferecer mais
um dia de feira e arrecadação para
os nossos feirantes”, afirmou. “Fico
feliz em ter encabeçado esse projeto, e agradeço ao prefeito Marcus
Soliva (PSB), pois sem ele jamais
seria possível realizarmos a feira
noturna”, concluiu Celão.

ferência eleitoral para eleição de
2020. Embora Soliva tenha vencido
Ranieri, de acordo com os matemáticos políticos do pedaço, mesmo se o
resultado desse contrário, teria de se
considerar que o referido veículo de
comunicação, está, no caso, confrontando o prefeito contra todos os seus
opostos juntos. Ou seja, votaram em
Argus, além de seu próprio público,
adeptos de Francisco Carlos, Júnior
Filippo e até do Dr João Carlos – a
saber, os petistas...

Com o pé em duas canoas

Ainda sobre a enquete, muito
mais que a votação, o que mais
repercutiu foi a relação de quem
votou em quem. Disseram que numa
leitura detalhada, nenhum nome
surpreendeu tanto como daquele
que em governos anteriores 'mamou
oito anos' no filho do Coronel – com
um holerite respeitável, usufruiu do
'fortificante' do Chico Hair, e agora
partilha do bolo repartido pelo setor
do terceiro andar do Palácio de Vidro
e, pelo voto, se autodenunciou que
está guardando seus ovos na cesta
do concorrente.

Pequeno mandato...

...grandes complicações - Comenta-se pelas esquinas de Aparecida que se depender da Justiça
local, a trajetória política do vereador
Marcelo Marcondes pode terminar tão rápido
como começou.
De acordo com
a especulação,
para o 'sobrinho'
que vislumbrava
ser o sucessor do
tio – o prefeito Marcelo Marcondes
que segue afastado – Ernaldo Marcondes, resta apenas a contratação
de bons advogados, principalmente
depois que o Ministério Público pediu bloqueio de seus bens e de mais
dois que exerceram funções com ele
no período em que presidiu a Câmara
Municipal!!!

Apelo institucional

Disseram que um levantamento
realizado na maioria das instituições
filantrópicas e de serviços de Cacho-

eira, seus respectivos representantes
são quase que unânimes em formular
um apelo ao engenheiro Fernando
Hummel para
que pondere a
possibilidade de
representá-los
na eleição do
ano que vem.
Com suas constantes postagens nas redes
Fernando Hummel
sociais, o filho
do saudoso Didito Hummel tem
falando tudo e mais um pouco do
que todos gostariam de dizer e não
conseguem...

Barraco na Câmara

Esta semana o clima esteve
quente na Câmara de Canas. Parece
que o vereador Ricelly Idalino ficou
de ‘saia justa’ com um morador e
empresário da cidade que se achou
no direito de ‘desopilar o fígado’
em cima dele, pela falta de atenção
e providências em problema de
alagamento. A indignação do eleitor
foi pela suposta falta de compostura
do parlamentar, que na hora que a
‘batata assou’, chamou a polícia
para tentar conter os ânimos. Pior
que a conversa, gravada em áudio,
viralizou nas redes sociais e até o
momento, nem Ricelly nem Laerte
‘deram as caras’ para justificar. Ah!
Até o condomínio do prefeito em
sociedade com o vice foi estampado
na gravação...

Sem dormir no ponto

Atendendo ao pedido dos usuários do transporte público de Pinda,
o prefeito Isael Domingues (PL)
prometeu na última semana notificar a empresa ‘Viva Pinda’ sobre a
necessidade de promover melhorias
na estrutura e limpeza do banheiro
do terminal central de ônibus. Denunciaram que a concessionária não
tem zelado pelo espaço público, que
se encontra em um péssimo estado
de conservação. A atitude de Isael foi
rápida, segundo alguns passageiros,
demonstrando que a Prefeitura não
está “dormindo no ponto”.

Definindo o time

A semana começou com definições para o pré-candidato Renato
Marton. Atendendo convite, o prefeiturável, acompanhado da vereadora
Lúcia da Saúde, foi recebido pela cú-

Lucia, Renato Marton e Cristina do dep Mucci

pula estadual do PP, nesta terça-feira,
onde acertou filiação e apoio total
para sua campanha em Lorena. A
definição partidária de Marton coloca
um ponto final nos prognósticos da
especulação política da cidade de que
não sobraria partido para ele disputar

Costura fina

a próxima eleição. Disseram que
até o pessoal do Sylvinho Ballerini
ficou aliviado com a notícia, já que
enquanto tucano, Renato ameaçava
bater chapa no PSDB para defender
sua candidatura.

Muito ajuda quem...

...não atrapalha A cada sessão
de Câmara de Pinda a paciência dos
moradores é testada. Além de ‘historicamente não apresentarem muitos
projetos relevantes, os vereadores
recentemente tem emperrado propostas interessantes do Executivo.
Há quatro sessões consecutivas, os
parlamentares adiaram a votação
do projeto do prefeito Isael Domingues que reestrutura o programa de
concessão de bolsas universitárias
para jovens carentes. O ato levou
alguns internautas a cobrarem que
os vereadores sigam o famoso ditado
popular que diz: “Muito ajuda quem
não atrapalha”.

Agora vai!!!

O prefeito Fábio Marcondes ordenou há 15 dias a retomada da obra de
revitalização da tradicional praça Rosendo Pereira Leite, após contratação
de uma nova empresa. Além melhorar
o ‘visual’ do espaço público, o serviço
garantirá mais segurança ao tráfego de
pedestres, ciclistas e motoristas na região. Com um investimento de quase
R$ 2 milhões, a obra contempla no
iluminação, drenagem, construção de
rampas para cadeirantes, recapeamento asfáltico de várias ruas de acesso
ao Centro – inclusive a drenagem e
pavimentação no entrono da Santa
Casa. A expectativa da Prefeitura é
que as obras sejam concluídas em até
cinco meses.

Avanços

Buscando estruturar ainda mais
o setor da saúde de Silveiras, o prefeito Guilherme Carvalho (PSDB)
entregou na semana passada a reforma do posto de saúde do bairro
Bom Jesus. Com uma previsão de
realizar até duzentas consultas por
mês, a unidade de ESF (Estratégia de
Saúde da Família) recebeu obras de
revitalização para garantir melhores
condições aos seus pacientes.

A bênção 'kassabiana’

O vereador Marcelo da Santa
Casa assinou o livro de presença
junto com Junior Filippo no encontro
do PSD neste final de semana, que
recebeu inúmeros partidários do
Vale, em Mogi das Cruzes. Filippo
trocou figurinha com Kassab quanto
as prováveis alianças com outras
siglas para 2020, enquanto Marcelinho renovou seus votos com Marco
Bertaiolli e com a cúpula do partido
para estar preparado até para configurar como vice-prefeito em Guará,
se necessário for.

Mensagem cifrada

Aquele vereador que gosta de
ofender pessoas na tribuna e que
teve uma casa penhorada por não
ter pago a indenização!!!

É voz corrente
entre os intelectuais da política de
Lorena que o prefeiturável Sylvio
Ballerini (PSDB)
tem concentrado
esforços em tirar
do velho um 'reKassab entre os irmãos Sylvio e Humberto Ballerini, tendo
mendo novo' para nas laterais Marcelo Alvarenga e Fábio Longuinho
montar sua configuração partidária, em preparação à eleição do ano que
vem. Neste final de semana, ele postou (ou postaram) nas redes sociais
– e com direito a foto – a afirmativa de uma proposta de aliança com o
PSD de Gilberto Kassab. Numa avaliação real da imagem do encontro,
tinham personagens desnecessários na foto, já que o ponto crítico de seu
nome hoje para prefeito são 'algumas' companhias que traz a tiracolo...
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PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/19 PROC. Nº 670/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital do Pregão Presencial
108/2019 processo licitatório 670/2019 cujo o objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação e locação de serviços de suporte tecnicos em sistemas de
cftv, instalação e implantação do centro de operações integradas, treinamento, manutenção
com reposição de peças de sistemas de câmeras de segurança em circuito fechado de
tv, portal eletrônico de ocr para leitura de placa veícular para segurança pública e apoio
aos trabalhos de operação e fiscalização. O item 10.1.4.4. do edital “Capacidade TécnicoOperacional Construção do Centro de Operações C.O.I.”, foi retirado, não tendo mais a
exigência, a data de abertura permanecerá a mesma. 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: Pregão Presencial Nº 106/19 PROC. Nº 668/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para contratação
de empresa especializada em execução de serviços de reforma e manutenção preventiva
e corretiva de instalações prediais em próprios municipais, com fornecimento de material,
equipamento e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 13 de Dezembro de 2019, 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 99/2019 PROC. Nº 621/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Secretaria de Serviços
Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA ME CNPJ Nº: 17.632.051/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 11,12,13,14,15,16,22,37,38,39,40,55,56,57,58,66,69,70,71,7
2,77,78,79, 80,81,82,87,88,89,90,93,94,97,98,107,108,109,110,115,116,119,120,127,128
,139,140,145,146,149, 150,155,156,159,160
VALOR TOTAL: R$ 185.819,01(cento oitenta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e
um centavo)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2019
PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/19 PROC. Nº 674/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital do processo licitatório cujo
o objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de nutrição
e alimentação escolar visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e
em condições higiênico- sanitárias adequadas que atendam aos padrões nutricionais e
dispositivos legais vigentes, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios
(exceto aqueles adquiridos através da Agricultura Familiar conforme legislação vigente, em
especial às disposições contidas na Resolução 26 do FNDE) e demais insumos, preparação
e distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão-deobra especializada e treinada
de Cozinheiro(a) Escolar e supervisão de Nutricionistas, incluindo a execução de serviços
de limpeza das cozinhas despensas das Unidades Escolares, de acordo com o disposto nos
itens abaixo descritos e demais normas técnicas estabelecidas pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar, leis trabalhistas e sanitárias vigentes e demais dispositivos legais
e regulamentares afetos à matéria. Referente a visita técnica, ela será OBRIGATÓRIA,
conforme item 5.1. do edital, a data de abertura permanecerá a mesma. 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: Pregão Presencial Nº 106/19 PROC. Nº 668/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para contratação
de empresa especializada em execução de serviços de reforma e manutenção preventiva
e corretiva de instalações prediais em próprios municipais, com fornecimento de material,
equipamento e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 13 de Dezembro de 2019,
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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 95/2019 – PROC. 586/2019
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 veículo novo (zero
km), tipo pick-up, modelo 2019 ou mais recente para uso do corpo de bombeiros na
cidade de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 31.762.716/0001-50
Vencedora dos itens: 01 - Valor total: R$ 143.000,00(cento quarenta três mil reais)
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento: Tomada de Preço n°. 10/19 - Proc. Nº. 398/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento final da Tomada de Preço nº. 10/2019
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de reforma,
ampliação e modernização do campo de futebol e vestiários, localizado no Bairro São Roque
e Vila Geny, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. A Comissão
Permanente de Licitação DECLARA a empresa Carlos Pereira Araújo Construção Ltda
EPP, CNPJ 21.564.305/0001-04, VENCEDORA do certame pelo valor de R$ 242.952,42
(duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois
centavos). O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio
da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 98/2019 – PROC. 611/2019
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
cestas básicas com a finalidade de atender à demanda da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: DIEGO MANCHINI SILVA ME - CNPJ: 17.632.051/0001-39
Vencedora dos itens: 01,02
Valor total: R$ 125.040,00(cento vinte e cinco mil e quarenta reais)
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SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGUETÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 17a ASSEMBLEIA GERAL
(EXTRAORDINÁRIA) DA SOCIEDADE HÍPICA DE GUARATINGUETÁ A
SER REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 (SÁBADO)

ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do artigo 51, II do Estatuto Social, ficam convocados todos os
associados proprietários, em gozo de seus direitos, em conformidade com o artigo
31 do Estatuto, a comparecer a 17a ASSEMBLEIA GERAL (EXTRAORDINÁRIA)
DA SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGUETÁ, a ser realizada no dia 14
de dezembro de 2019 (sábado), nas dependências da Sociedade Hípica de
Guaratinguetá, na estrada da Colônia do Piagui, n° 2255 no Bairro São Dimas
em Guaratinguetá-SP, às 09:00 horas em primeira convocação, e às 10:00 horas,
em segunda convocação, para discutir e votar a matéria constante da seguinte
ORDEM DO DIA, em conformidade com o artigo 54, I do Estatuto:
1. DELIBERAÇÃO ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2018.
HORÁRIOS:
Discussão e votação das demonstrações financeiras de 2018............................
............................................................10:00 às 11:30 horas
A presente convocação será convocada por edital publicado em jornal de
Guaratinguetá e afixado nos Quadros de Aviso da Hípica, conforme artigo 53
do Estatuto.
Guaratinguetá, 28 de novembro de 2019.
CESAR MEDEIROS ZANGRANDI
Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal
(ASSINADO NO ORIGINAL)

JOSÉ BENEDITO MOREIRA
Secretário do Conselho Deliberativo e Fiscal
(ASSINADO NO ORIGINAL)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento:
Tomada de Preço n°. 15/19 - Proc. Nº. 555/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento final da Tomada de Preço nº. 15/2019
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para obra
de conclusão da quadra com vestiário da Escola Aparecida Machado Guedes de Oliveira
– Vila dos Comerciários II – Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e
mão de obra. A Comissão Permanente de Licitação DECLARA a empresa Carlos Pereira
Araújo Construção Ltda EPP, CNPJ 21.564.305/0001-04, VENCEDORA do certame pelo
valor de R$ 202.426,32 (Duzentos e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois
centavos). O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio
da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.
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Aparecida cria lei que extingue uso de charrete
Após aprovação, Executivo propõe que permissionários utilizem o tuk-tuk como meio de transporte
Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
determinou a extinção do
serviço de charretes turísticas, prática comum na cidade. A medida começa a valer
no dia 1 de janeiro do ano
que vem. Os líderes do Executivo tentam encontrar uma
saída para que os 38 charreteiros cadastrados possam
trabalhar com o transporte
de turistas, porém, utilizando
outros veículos.
A determinação acata decisão judicial e proíbe os
serviços que envolvam o
transporte de turistas com
a utilização de cavalos. A

prefeita de Aparecida, Dina
Moraes (PDT), informou os
trabalhadores do setor em
uma reunião realizada no gabinete da Prefeitura. Dos 38
profissionais cadastrados, 20
participaram do encontro.
“Já havíamos feito outros
contatos com outro grupo,
de representantes dos charreteiros. Realmente, após 31
de dezembro, será extinto
esse tipo de transporte turístico aqui no município.
Fizemos a reunião para
buscar soluções para poder
dar uma assistência e até
cumprir com eles, tendo
em vista que eles têm uma
licença”, afirmou a prefeita.
Com a proibição, algumas

alternativas foram colocadas
em discussão, entre elas, a
utilização de carros elétricos, moto e até o tuk-tuk,
que é uma espécie e triciclo
bastante utilizado em países
como Tailândia e Malásia,
para transportar turistas.
A prefeita de Aparecida,Dina Moraes confirmou
que essa opção é a que mais
agrada o Executivo. “Eu
acredito que seria (o melhor)
esse tipo de transporte.
Penso até numa espécie
de transporte elétrico, pois
caberiam até quatro passageiros, enquanto no tuk-tuk
são apenas dois. Agora é a
hora que cada um deles verá
o custo disso, para fazer o

JOANA D’ARC ESPORTE CLUBE

(ESTÁDIO DONA ZÉLIA PEIXOTO DE CASTRO)
Fundado em 19-03-1952 CGC/MF 47.562.608/0001-73
Sede a Rua Nesrala Rubez, nº 270 - Bairro da Olaria – Lorena/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Cumprindo o que preceitua o ATUAL “ Estatuto Social do Joana D´Arc Esporte Clube”
Eu
JOSÉ CARLOS DA SILVA PINTO FILHO, Administrador Provisório do Joana D´Arc Esporte
Clube, nomeado pelo Juiz de Direito da Comarca de Lorena, Exmo. Dr. Alexandro Conceição dos Santos, conforme
Sentença Judicial extraída do Processo nº 1003348-83.2018.8.26.0323, deliberada em 25/07/2019, no uso de
minhas atribuições determino as seguintes convocações, em razão da vacância dos cargos administrativos e/ou pelo
não cumprimento do Estatuto Social pelos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva, competindo-lhe cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social.
Com base no Parágrafo 1º do Artigo 4º do Estatuto Social do Joana D’Arc Esporte Clube, CONVOCA

a comunidade lorenense para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, conforme prescreve o Estatuto

investimento, e nós estamos
trabalhando para que eles
tenham essa participação”,
concluiu.
Na determinação judicial,
consta que os animais submetidos ao serviço carregavam carga com excesso
de peso, já que algumas
charretes levavam até seis
pessoas e por longa jornada.
O promotor público Laerte
Fernando Levai, autor da
ação, pede que as licenças
sejam revogadas e os cavalos
que apresentarem doenças
ou estiverem velhos sejam
colocados sob cuidados da
administração municipal e
organismos de defesa dos
animais.

Fotos: Arquivo Atos

Charretes esperam por movimento em área central de Aparecida

Tribunal de Contas faz fiscalização
surpresa em hospitais na região
Da Redação
Região

O TCE (Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo) realizou,
nesta terça-feira, a fiscalização
ordenada em mais de duzentos municípios para checar
as condições da saúde no território paulista. Os trabalhos
‘in loco’ foram realizados por
cerca de trezentos agentes de
fiscalização.
A ação aconteceu nos Hospitais Municipais, nas UBS’s

(Unidades Básicas de Saúde),
nas UPA’s (Unidades de Pronto
Atendimento) e nos Prontos-Socorros no território paulista.
Os dados, colhidos em 299
entidades fiscalizadas, 270
municipais e 29 estaduais,
serão confrontados com as
informações levantadas na
última fiscalização, realizada
no dia 25 de junho deste ano,
que ocorreu em uma amostra
de 229 cidades.
Realizadas desde 2016, as
‘fiscalizações ordenadas’ são
feitas de forma surpresa, nas

quais os agentes de fiscalização
saem a campo para avaliar não
só a legalidade, mas também
a qualidade do gasto dos recursos em políticas e serviços
públicos.
As ações consistem no deslocamento de agentes para
inspecionar ‘in loco’ diversas
áreas da administração, como
transporte, merenda e material
escolar; almoxarifado; tesouraria; creches; hospitais; unidades
básicas de saúde; obras públicas; resíduos sólidos; segurança
entre outras.

Social.

Para isso será também observado o Parágrafo 3º e 4º, do Artigo 5º do Estatuto Social.
Ficando determinado que no dia 14/12/2019, das 14:00 às 17:00 horas, o Administrador Provisório
estará na Sede Social do Joana D’Arc Esporte Clube para atender sanar as dúvidas dos interessados.
Por ocasião para Nomeação e Posse da nova Administração do Joana D’Arc Esporte Clube será
realizada em 22/12/2019, às 10:00 horas, com a instalação de uma Assembleia Geral Ordinária, às 10:00 horas
em sua Sede Social em 1ª Convocação e em 2ª Convocação, 30 (trinta) minutos após a marcada para a primeira,
com qualquer número de presentes para Nomeação e Posse:
a) 09 (nove) Membros Efetivos e 02 (dois) Membros Suplentes, do CONSELHO DELIBERATIVO
serão nomeados e empossados o Presidente, Vice-Presidentes e Primeiro e Segundo Secretário.
b) 03 (três) Membros Efetivos e 01 (um)

Membro Suplente, do CONSELHO FISCAL serão

nomeados e empossados o Presidente e Secretário.
c) 08 (oito) Membros: Presidente; Vice-Presidente; Secretário; Tesoureiro; Diretor de Patrimônio;
Diretor Jurídico; Diretor Social e Diretor de Esportes, para a DIRETORIA EXECUTIVA serão nomeados e
empossados.
Lorena, 27 de novembro de 2019.
_________________________________________________________________

JOSÉ CARLOS DA SILVA PINTO FILHO
Administrador Provisório do Joana D’Arc Esporte Clube

Pode
entrar
que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara
de Guará e de quem vive nela.
Suas decisões espelham as
necessidades e exigências dos
cidadãos para se transformarem
em leis, tornando a cidade cada
vez mais moderna, agradável e
bonita, melhorando a qualidade
de vida de todos.
Participe das atividades da
Câmara, conhecendo o processo
legislativo e ajudando a garantir
sua transparência.
Afinal, a Câmara é sua.
Assista às sessões da Câmara
todas as terças e quintas-feiras,
às 18h: Av. João Pessoa, 471,
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

Câmara Municipal da
Estância Turística de

GUARATINGUETÁ

Ética e transparência, a serviço do povo.
Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

