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Enquanto tenta suspender decisão que assegura retorno da empresa, Executivo 
se prepara para readequações no estacionamento rotativo em Guaratinguetá

Soliva e AC Park se reúnem para discutir 
volta da Zona Azul por ordem judicial

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá e a AC Park, antiga 
prestadora de serviços do 
estacionamento rotativo na 
cidade, se reuniram na últi-
ma semana para discutir o 
possível retorno das projetos 
de zonas azul e verde sob 
responsabilidade da empre-
sa, após liminar judicial. O 
contrato entre as partes foi 
rompido unilateralmente no 
ano passado, após decisão do 
Município.

O governo de Marcus Soliva 
(PSB) apresentou recursos 
para suspender a medida, 
que assegura à AC Park o 

direito a seguir gerenciado do 
estacionamento rotativo em 
Guaratinguetá. Mesmo com 
os recursos apresentados, o 
Executivo decidiu se reunir 
com a empresa, caso a liminar 
prevaleça e os recursos sejam 
negados.

Com a decisão, todo o pro-
cesso de instalações dos novos 
parquímetros da vencedora 
da licitação do estaciona-
mento rotativo foi suspenso. 
O Guaratinguetá Consórcio 
Rotativo, que reúne as empre-
sas Serbet (Sistema de Estacio-
namento Veicular do Brasil) 
e Interprint foi o vencedor 
do certame. Os parquímetros 
da AC Park foram removidos 
das vias da cidade e os novos 
parquímetros foram parcial-

mente instalados. Após a 
concessão da liminar, todo 
processo referente à licitação 
foi suspenso.

“A liminar prevê a retomada 
do serviço pela empresa AC 
Park, e essa reunião é para 
alinhamento desse cronogra-
ma e como se daria isso. As 
tratativas ainda estão sendo 
feitas, na medida que essa 
retomada é bem complexa. 
Existem várias infraestru-
turas, sistema, treinamento 
de pessoal, então não há 
possibilidade de ser imediata. 
Por hora, o contrato (com a 
vencedora da licitação) está 
suspenso, até que saia a deci-
são e desse recurso da Prefei-
tura”, contou o subsecretário 
de Mobilidade Urbana, Rafael 
Vieira.

A liminar determina o re-
torno da AC Park em até 48 
horas como prestadora de 
serviços do estacionamento 
rotativo, mas o retorno não 

deve ser imediato devido às 
necessárias contratações de 
novos funcionários, treina-
mentos com os empregados, 
desinstalação dos parquíme-
tros da Guaratinguetá Con-
sórcio Rotativo e instalação 
dos parquímetros da AC Park.

“O cronograma deve ser 
enviado ainda neste ano. O 
que foi conversado é de que 
isso seria para fevereiro, 
mas ainda vamos aguardar 
o cronograma para verificar 
qual é a proposta”, respondeu 
Vieira, ao ser questionado 
sobre quando a empresa po-
derá voltar a prestar serviços 
no município, caso a liminar 
judicial prevaleça e assegure 
o retorno do contrato.

Outro lado – A AC Park foi 
procurada para responder 
sobre a reunião e possível 
retorno do contrato com a 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
mas não se posicionou até o 
fechamento desta edição.

Foto: Arquivo Atos

Parquímetro em rua da região central de Guará, que será trocado

Médico de plantão garante que todos os leitos estavam ocupados e não poderia fazer mais internações

Grávidas sem atendimento na 
Santa Casa protestam em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Santa Casa de Misericór-
dia em Pindamonhangaba é 
apontada como referência no 
atendimento para grávidas 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte), nos últimos 
anos, mas não é isso que 
tem acontecido. Devido à 
lotação dos leitos disponíveis 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), no início desse mês 
várias pacientes foram dis-
pensadas e ficaram sem as 
cesáreas agendadas para o 
último dia 6.

Dezenas de postagens nas 
redes sociais expressavam 
a indignação de gestantes 
e familiares que não conse-
guiram o atendimento. É o 
que explicou a moradora do 
bairro Beta, Greiciane Ribei-
ro dos Santos, 21, que esteve 
na unidade de saúde no dia 
em que várias mulheres 

foram dispensadas. A jovem 
procurou o atendimento na 
Santa Casa, conforme a re-
comendação da médica que 
acompanhou a sua gestação. 
“Cheguei lá de manhã pra 
(sic) internar, e tinham mais 
mulheres que estavam com 
a cesárea agendada para 
aquele dia”, contou.

Greiciane relatou que o 
médico plantonista no dia 
6 a examinou e apontou 
que ela estava já com um 
dedo de dilatação. “Eu esta-
va com muita dor embaixo 
da barriga e falta de ar, às 
vezes minha coluna trava-
va, e ele dizia que dava pra 
(sic) aguentar e que não 
tinha emergência naquela 
hora”. Mesmo com o início 
da dilatação, a gestante foi 
encaminhada para casa 
como as outras grávidas 
que estavam com partos 
agendados. De acordo com 
Greiciane, o médico afirmou 
que não poderia interná-la 
porque todos os 36 leitos 
que o SUS dispõe na unidade 
já estavam ocupados. “Tinha 
uma moça lá que era de 
Taubaté. Ela já estava com 
42 semanas, com excesso 
de líquido na barriga. Ele 
(médico) não queria internar 
ela, só internaram porque o 
marido dela brigou com o 
pessoal”, lembrou.

A moradora disse que viu 
uma gestante chegar ao hos-
pital já com a bolsa rompida 
e ter de esperar a liberação 
de leito no corredor da ma-
ternidade. A jovem avaliou 
esse fato como um descaso, 
pois segundo ela, os médicos 
e alguns funcionários não 
davam informações concre-
tas sobre o que estava acon-

tecendo e não as tratavam 
com educação. “Ele (médico) 
disse que estava cansado de 
trabalhar ‘virado’ e já vinha 
de dois plantões, e ninguém 
entendia”, salientou.

Somente na segunda-fei-
ra (9), após 15 horas de 
trabalho parto e durante a 
madrugada, Greiciane deu 
à luz a uma menina em um 
parto cesárea, e não natural, 
como havia tentado ao longo 
do dia.

Em nota, a secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
destacou que obedece as 
normas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde e que 
os partos devem priorizar o 
procedimento natural, e só 
em casos necessários o ato 
cirúrgico (cesárea) será rea-
lizado. “Este caso específico 
foi mais um onde a paciente 
procurou o serviço de saúde 
e foi atendida e orientada. 
Ao retornar à unidade, foi 
atendida e iniciado trabalho 
de parto. Após constatarem 
a dificuldade para a conti-
nuação do procedimento 
natural, foi realizado o pro-
cedimento cirúrgico (trecho 
da nota)”.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com a 
secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, mas ela não res-
pondeu até o fechamento 
desta edição.

Acesso da Santa Casa de Pinda, alvo de reclamações de gestantes liberadas sem atendimento; entidade garante que seguiu procedimento

Foto: Bruna Silva
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Bastidores da Política
Agora aguentam!!!

Quem observa a política de Pin-
da percebeu que nos últimos dias a 
dupla Isael Domingues e Ricardo 

Piorino saiu a campo para fazer 
'corpo a corpo' com os eleitores com 
o discurso: ‘quem compara vota’. 
De acordo com a patuleia, essa foi 
a resposta que resolveram dar à 
oposição, que acabou passando dos 
limites em suas críticas.

Perdeu playboy
Parece que as últimas ‘gracinhas’ 

do vereador Carlos de Moura – o 
Magrão (PL) na votação dos projetos 
do Executivo – leia-se autorização de 
financiamento para pavimentação e 
iluminação pública, lhe custaram 
a oportunidade de ser candidato a 
vice com o prefeito Isael Domingues 
na reeleição, e provavelmente, sua 
carreira política, já que a população 
dos bairros periféricos de Pinda que 
receberiam as obras se revoltou 
contra o parlamentar.

Recursos & obras
O prefeito de Ubatuba, Délcio 

Sato (PSD), estreou o ano de 2020 
com recursos dos financiamentos – 
cerca de R$30 milhões – e críticas; 
aliás, muitas críticas. Sob os holo-
fotes das redes sociais, os manifes-
tantes estão cada vez mais diretos 
nas cobranças. Esta semana, até o 
'crítico' que promoveu o bloqueio de 
bens do prefeito e seus escudeiros 
gravou live com ameaças de novas 
investidas.

Pra fazer rir e chorar
A julgar pelo senso crítico da 

patuleia de Ubatuba, a desconfiança 
dos opositores – que estão se unindo 
sob o ritmo “joga pedra na Geny” – é 
que o prefeito Délcio Sato respingue 
parte dos recursos dos financiamen-
to das obras em sua campanha à 
reeleição. Para os cientistas da orla, 
mesmo com a probabilidade de Sato 
nem pensar em bancar política elei-
toral com dinheiro público, a conta 
final deverá parar na Justiça. Ainda 
mais com a movimentação ‘daquele 
primeiro escalão’ que negocia...

Proposta indecente
A procura por um vice que reúna 

as condições necessárias para 4 de 
outubro está tão frenética em Lo-
rena, que tem candidato a prefeito 
fazendo proposta para o próprio 
concorrente. Perguntem ao JC do 
'submercado'...

E por falar em vice...
...aquele personagem que quan-

do vai fazer visita eleitoral nas ca-
sas, os eleitores tem de esconder as 
filhas moças no quarto e antecipar 
a folga da empregada doméstica, 
nem com o bispo de vice vai con-
seguir emplacar.

Filme repetido
Numa análise geral sobre as ter-

ceirizações realizadas pela Prefeitu-
ra de Aparecida, praticamente todas 
acabaram como alvo do Ministério 
Público, com desdobramento na 
Justiça local e consequentemente 
com as penalidades mantidas pelo 
Tribunal de Justiça. Segundo o pes-
soal que negocia no largo da Basíli-
ca Velha, a prefeita Dina Moraes, na 
tentativa de fazer o melhor, pode ter 
conseguido autorização da Câmara 
para contratar emergencialmente 
a Anaesp, a fim de garantir aten-
dimento no Pronto Socorro – pelo 

Projeto Câmara 'nova'!!!

Francisco Assis e Eder Billota recebem Wandilson Amorim no Atos no Rádio 
para falar da futura composição da Câmara de Lorena pós 4 de outubro

Aposta para composição da futura Câmara de Lorena, Wandilson Amorim 
é um dos postulantes com aceitação em vários segmentos da sociedade para 
ocupar uma das cadeiras no Legislativo. Como policial militar da reserva, seus 
perto de 30 anos de trabalho reúnem apoio quase que unânime dos companheiros 
de farda. Entre os formadores de opinião, não deixa a desejar em nenhum dos 
assuntos pontuais da cidade como segurança, empregabilidade, infraestrutura e 
seriedade administrativa. Por seu idealismo e pela continuidade da construção de 
uma Lorena progressista, Amorim avalia partidos e principalmente um grupo de 
pessoas honestas para 4 de outubro. Talvez seja por isso que muitos prefeituráveis 
estão disputando sua filiação...

menos até março,  e ter substituído 
a secretária de Saúde – por obra e 
graça da promotora, mas não poderá 
evitar ‘dores de cabeça’ num futuro 
com o Judiciário. Talvez seja por 
isso que os vereadores do 'fogo 
amigo' não pensam em cassá-la...

Caminho estreito
Comenta-se pelos cafezinhos da 

Praça Conselheiro que o caminho 
para prefeiturável Argus Ranieri 
está cada vez mais estreito e restrito 
pelos bairros de Guará. Disseram 

que na eleição 
passada ,  e l e 
precisava des-
viar das obras 
do ex-prefeito 
Junior Filippo, 
enquanto seguia 
no encalço de 
Soliva. Já para 
essa temporada 

de caça aos votos, parece que os pro-
blemas se multiplicaram. Por onde 
ele anda e tenta fazer sua política do 
contra, esbarra em obras realizadas 
ou sendo executadas pelo prefeito 
Marcus Soliva. Difícil também a 
Argus, está sendo manter o discurso 
de candidato novo, com o histórico 
de várias tentativas e levando em 
conta que a idade chega pra todos. 
Perguntem ao Coronelzinho!!!  

Entre os três
A 273 dias das eleições, o em-

presário Renato Marton confirma 
sua vocação a candidato a prefei-
to de Lorena, entre os três mais 
cotados: Sylvio Ballerini e Major 
Lescura. A única 
dúvida entre os 
bem informados 
é a questão par-
tidária, porque 
rolou a informa-
ção velada que o 
PP de Guilherme 
Mucci – o qual 
e l e  d ivu lgou 
como sendo ‘seu’, tornou-se ‘ter-
reno escorregadio’. Parece que um 
dos caciques mais antigo – leia-se 
Paulo Maluf, rifou as nominatas das 
cidades da região à uma outra sigla, 
correndo o risco de um filiado 'dor-
mir candidato e acordar sem legenda 
para disputar a eleição'. Se existe 
trairagem na politicagem local, no 
estado a coisa deve ser bem pior. 
Perguntem à Dama da Doença...

Tudo pelo social
Ganhou quem apostou na per-

formance de Arilson Pereira em 
detrimento do vereador Marcelo 
da Santa Casa, na vida pública de 
Guará, ou seja, quando o filho do 
saudoso Cícero Pereira deixou a 
assessoria do nobre edil na Câmara 

Municipal para compor o primeiro 
escalão do governo de Marcus 
Soliva. Os meses passaram, e para 
'dor de cotovelos de quem não saiu 
da 'mesmice', o outro está sendo 
cotado como 'ponta de lança' no 
time que disputará o Legislativo em 
4 de outubro.

Aquecendo os motores
Ventos dos corredores do Paço 

Municipal dão conta que o prefeito 
Fábio Marcondes deve dar nos pró-
ximos dias o 'sinal verde' para cor-
rida eleitoral, valendo sua sucessão 

em Lorena. Pelo 
que se ouviu, a 
consulta eleito-
ral realizada há 
poucos dias ser-
viu para calcular 
a velocidade da 
largada, o 'pilo-
to principal' e 
quando o segun-
do piloto, quer 

dizer, o vice, deverá entrar em cena. 
Para quem apostava – figurantes da 
oposição – que o prefeito iria 'fazer 
cara de paisagem' na campanha, 
ficou frustrado ao saber que o ho-
mem está com 'sangue quente' para 
emplacar sua indicação no pódio...

Cada um por si...
...e os eleitores pra todos – com 

o prazo para o alinhamento parti-
dário praticamente às portas, onde 
candidatos à reeleição e postulantes 
definem suas filiações, a especu-
lação política de Lorena observa 
aquele discurso de unidade e grupo 
unido entre alguns vereadores se 
dissolvendo na Câmara. Parece que 
aquela quadrilha vai se dissolver 
antes do previsto, e se depender do 
histórico de alguns, vão estar fora 
da próxima Legislatura.

Lei de Murphy
Disseram que após uma série de 

tentativas do governador João Doria 
em conquistar a filiação do prefeito 
Marcus Soliva no PSDB local via 
capital – todas com bloqueio do 
diretório local – surgiu uma ‘luz no 
final do túnel’. Parece que fazendo 
as contas, os tucanos de Guará ad-
mitiram uma possibilidade remota 
de acomodar a situação, digo, a 
filiação, desde que o governador 
articule com Soliva a indicação do 
vice, na formação de uma chapa 
‘puro sangue’. A notícia, que segue 
como rastilho de pólvora até o Pa-
lácio de Vidro, deverá ‘zoar ainda 
mais o plantão’ do Regis Yasumura, 
que mal conseguiu tirar o Celão do 
caminho, agora vai ter enxaqueca 
só de pensar em PSDB. Perguntem 
ao secretário de Indústria Rodrigo 
Muassab!!!

Isael e Ricardo Piorino

Argus Ranieri

Fabio Marcondes

Renato Marton

Com duração de quatro meses, obras 
alteram sentido do trânsito na região central

Pinda lança obra 
de revitalização do 
Centro Comercial 
10 de Julho

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Dando continuidade à revitaliza-
ção na região central, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba lançou as 
obras do Centro Comercial 10 de 
Julho, no último dia 18. De acordo 
com a secretaria de Obras e Plane-
jamento, a intenção é de trazer um 
espaço mais atrativo aos moradores 
e comerciantes.

A obra, que promete melhorar a 
acessibilidade e alavancar as vendas 
no local, custará aproximadamente 
R$ 400 mil, na ação conjunta com a 
Sabesp (Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) e a 
empresa Ecolyzer, empresa do ramo 
de medicamentos.

A revitalização do Centro Comer-
cial está programada para começar 
no próximo dia 6, data em que as 
vias públicas que cercam o espaço 
sofrerão intervenção para a exe-
cução das obras. De acordo com 
a Prefeitura, após a finalização 
dos trabalhos, o Departamento de 
Trânsito vai reconfigurar o tráfego 
no Centro da cidade para facilitar a 
mobilidade urbana. Com a medida, 
o acesso pela rua Gustavo de Godoi 
ficará fechado permanentemente. 

A secretária de Obras e Planeja-
mento, Marcela Franco, afirmou 
que a ideia de revitalizar o Centro 

Comercial partiu do prefeito Isael 
Domingues (PL), com a finalidade de 
buscar qualidade de vida, segurança 
e a valorização do comércio local. 
Marcela explicou que o espaço terá 
um novo conceito, contando com 
um shopping a céu aberto que terá 
calçadão, fachadas padronizadas 
repaginação do piso, sinalização e 
iluminação viária. 

A secretária destacou que essa é 
uma forma de valorizar a infraes-
trutura da cidade, além de requa-
lificar a urbanização com foco na 
acessibilidade e desenvolvimento 
não somente do espaço urbano, mas 
também da mobilidade. Essa é a sexta 
obra da Prefeitura na área central, 
que realizou revitalizações na praça 
Monsenhor Marcondes, praça da 
Bíblia, Feira ao Ar Livre, Mercado 
Municipal e a Rua dos Andradas. “Es-
tamos fechando um contexto visual, 
uma paisagem urbana aonde está 
sempre sendo valorizada a questão 
da qualidade de vida. Esse também foi 
o viés utilizado para dialogar com os 
comerciantes. A reunião que tivemos 
no auditório da Prefeitura foi muito 
positiva, e tivemos um retorno ex-
celente onde a adesão foi completa”, 
enfatizou a secretária.

Ainda de acordo com a Prefeitura, 
mais encontros entre os comercian-
tes e o poder público devem ser 
realizados nos próximos dias para 
discutirem os processos da obra.

Fotos: Divulgação PMP

A secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco, explica projeto para centro
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COMUNICADO DE EXTRAVÍO
A Empresa COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 
51.782.969/0001-00 – Rua Professor Frederico da Silva Ramos, 330 – centro 
– Lorena, comunica o extravio de 2 (duas) Emissoras de Cupons Fiscais 
ECF, uma com numeração: SERIE DR0610BR000000215878 E SERIE 
DR0911BR000000294102, conforme Boletim de Ocorrência Nº6/2020

     

Prefeitura Municipal de Silveiras

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 96/2019 PROC. Nº 588/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de 
limpeza, manutenção e transporte de 
cascalhos nas vias públicas e estradas 
rura is  do munic íp io ,  fo rnecendo 
maquinário com operadores e caminhões
com motoristas, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: LUQUIP 
TERRAPLANAGEM LTDA EPP
CNPJ Nº: 32.327.348/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 06
VALOR TOTAL: R$ 64.800,00 (sessenta 
e quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2019 PROC. Nº 552/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios
públicos, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HERMANO M PERRONI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS TENS:07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,31,32,33
,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,57,58,61,62,73,74,137,138,13
9,140,141,142, 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168
, 173,174,175,176,179, 180,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195
, 196,197,198,201,202,203,204, 205,206,207,208,283,284,285,286,289,290,299,300
VALOR TOTAL:R$ 41.022,00(quarenta e um mil vinte e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019 PROC. Nº 585/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e mobiliários para o
CREAS, CRAS I e CRAS II, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ Nº: 30.934.220/0001-53
VENCEDORA DOS TENS: 01,02
VALOR TOTAL:R$ 2.466,28 (dois mil quatrocentos sessenta e seis reais vinte e oito 
centavos)
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS TENS: 03,04,06,09
VALOR TOTAL:R$ 7.061,11(sete mil sessenta e um reais e onze centavos)
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
 Pregão Presencial 

Nº 01/2020 PROC. Nº 726/2019.
O Município de Lorena-SP torna pública 
a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a ata de registro 
de preços para aquisição de material 
elétrico para manutenção dos próprios 
públicos do Município, pelo período de 12 
(doze) meses, a realizar-se às 09h30min 
do dia 30 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
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO 

Nº 01/2020 PROC. Nº 725/19.
O Município de Lorena-SP torna pública 
a Abertura da Licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço 
global, cujo objeto é Contenção de talude
de ponte sobre o córrego taboão no 
bairro Poço Fundo (sentido Cunha/SP), 
a realizar-se às 14h00min do dia 22 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
Nota de Juntada de Documento

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019 PROC. Nº 711/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços para 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 na limpeza e manter a qualidade da água, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento, pelo período de 12 meses. No dia 03 de janeiro de 2020, 
o pregoeiro, juntamente com a comissão Permanente de Licitação, designado através 
da Portaria 7.267/2019 de 02 de janeiro de 2019, fazem o recebimento dos documentos 
CERTIDÃO MUNICIPAL FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIDÃO 
ESTADUAL DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO e DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA
VIGILÂNGIA SANITÁRIA da empresa SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES - ME, 
conforme exigido em edital, sendo assim a empresa se encontra HABILITADA. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso:

REABERTURA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Chamada Pública nº 01/19 
Processo nº 608/19.
O Município de Lorena-SP torna pública 
a reabertura da chamada pública para 
aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural, para atendimento ao 
programa nacional de alimentaçao 
escolar - PNAE, a realizar-se às 
09h30min do dia 06 de fevereiro de 
2020, 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) 3185-3041, das 09h 
às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Lorena, 

Fábio Marcondes.
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Com ano de investimentos, Lorena comemora 
maior redução nos índices criminais em 2019

Lucas Barbosa
Lorena

Apontada anteriormente 
como a cidade mais vio-
lenta do estado, Lorena 
registrou em 2019 quedas 
consideráveis em seus 
principais indicadores 
criminais em comparação 
ao ano passado. Além da 
redução de quase metade 
do número vítimas de 
assassinatos, o municí-
pio teve menos roubos e 
furtos.  

Dados divulgados da se-
cretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, na última 
semana, revelaram que a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) obteve, de 
janeiro a novembro, uma 
diminuição de 11% no 
número de vítimas de ho-
micídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018, caindo de 
309 para 274 casos. 

A região teve também 
uma redução de 45% em 
latrocínios (roubo seguido 
de morte), despencando de 
24 para 11 ocorrências.

Mesmo com os resul-
tados, a RMVale segue 
como a área mais violenta 
do interior de São Paulo, 
com uma taxa de 12,28 
assassinatos por 100 mil 
habitantes.

Apesar do preocupante 
cenário regional, o levan-
tamento da SSP evidenciou 
que a população de Lorena 
tem motivos para come-
morar. O município, consi-
derado por um estudo do 
‘Instituto Sou da Paz’ como 
o mais violento de São 

Paulo em 2017, contabilizou 
nos primeiros 11 meses de 
2019 uma redução de 42% 
de vítimas de assassinatos, 
no comparativo com o ano 
passado, caindo de 26 para 
15. Enquanto o número de 
roubos diminuiu 32%, pas-
sando de 298 para 200, o de 
furtos foi reduzido em 3%, 
passando de 709 para 689. 

Câmara destaca economia e Prefeitura firma ações nas ruas da cidade; recursos também contemplam a saúde

Devolução de duodécimo e convênio garantem
R$ 2 milhões para pavimentação em Cruzeiro

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro devol-
veu cerca de R$ 960 mil como 
sobra do duodécimo para a 
Prefeitura. O recurso será 
investido na pavimentação de 
ruas da cidade. Para contem-
plar mais bairros, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD) 
assinou um convênio de R$ 
1 milhão nesta semana.

Com um orçamento su-
perior aos R$ 7 milhões, o 
presidente da Câmara, Mario 
Notharangeli (SD), entregou à 
Prefeitura, no último dia 17, 
cerca de 13% do total, com a 
economia em 2019 equivalen-
te a R$ 956.298. Segundo o 
parlamentar, seriam devolvi-
dos R$ 1,2 milhão, mas a Casa 
teve gastos com uma recente 
reforma no telhado e a exone-
ração de pouco mais de vinte 
funcionários comissionados 
para atender apontamentos 
do Tribunal de Contas. “Com 
essa reestruturação, em 10 de 
dezembro exonerei quase to-
dos os cargos comissionados, 

só deixei o chefe de gabinete, 
o do jurídico e um da finanças 
porque senão eu fechava a 
Câmara e parava a máquina. 
Por conta disso eu tive que pa-
gar os direitos trabalhistas, as 
decisões e isso me consumiu 
parte do recurso”, salientou.

De acordo com o prefeito, 
essa é a maior devolução 
registrada na Câmara de 
Cruzeiro. Durante a entrega 
do cheque, o prefeito refor-
çou como utilizará o recurso 
para pavimentar dez ruas 
da cidade. “Temos um com-
promisso com você e com os 
outros nove vereadores, que a 
partir de janeiro faremos uma 
compensação financeira para 
o próximo ano pavimentar dez 
novas ruas”, frisou Fonseca.

Notharangeli destacou que 
o índice de gastos de sua ges-
tão girou em torno de 56%, de 
uma possibilidade de até 70% 
no Legislativo, e que das 39 
cidades do Vale do Paraíba, 
a Câmara de Cruzeiro, por 
renda per capta, estaria em 
sétimo lugar no ranking de 
gastos e economias. 

Após a aprovação de um 

projeto, na última sessão 
extraordinária do ano, fi-
cou estimada a receita para 
2020 e fixada a despesa do 
município no valor de R$ 
217.070 milhões, destes, R$ 
7.957.631,30 para o Legis-
lativo.

Ainda sobre pavimentações, 
Fonseca assinou na última 
segunda-feira um convênio de 
R$ 1 milhão para reforçar o 
programa Pavimenta Cruzei-
ro. Com o recurso proveniente 
de emendas parlamentares 
serão contempladas as ruas 
Alfredo Ferrão, José Pereira 
da Rosa, Sargento José de 
Freitas Júnior, Manoel dos 
Santos e Viela José Paulino 
no bairro KM 4, e as ruas 
Benedito Miranda Rocha 
no Bairro Jardim Europa e 
Vereador Aurélio Garcez No-
vaes no Itagaçaba. Além deste 
investimento assinado com 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) através de 
indicações do ex-deputado 
estadual Padre Afonso Lobato, 
Thales Gabriel garantiu mais 
R$ 300 mil para custeio na 
área da saúde.Presidente da Câmara de Cruzeiro, Mario Notharangelli devolveu R$ 1,2 milhão; Thales tem R$ 2 milhões

Foto: Reprodução CMC

Estado aponta redução de assassinatos e roubos; cidade espera nova queda com implantação do COI

Durante entrevista ao 
programa Atos no Rádio, na 
última quinta-feira, o secre-
tário de Segurança Pública 
de Lorena, Carlos Adriany 
Lescura, destacou que os 
resultados foram impulsio-
nados pelas notáveis atua-
ções da Guarda Municipal 
Armada e das polícias Civil 
e Militar. A cidade contará, 
em breve, com mais um im-
portante reforço no combate 
à criminalidade: o funcio-

namento do COI (Centro de 
Operações Integradas).

A unidade, que teve sua 
construção iniciada no úl-
timo dia 17, funcionará no 
prédio da secretaria de Se-
gurança, que será utilizada 
para o monitoramento das 
imagens captadas por 25 
câmeras implantadas em 
pontos estratégicos, selecio-
nados após estudos entre a 
Prefeitura e o Comando da 
Polícia Militar. “A previsão 
é que a construção da sala 
do COI seja concluída em 
até trinta dias, já o sistema 
deverá entrar em funciona-
mento em até noventa dias. 
Em janeiro, estarei com 

nossas equipes instalando os 
postes das câmeras”, contou 
Lescura.

Estatísticas – Segundo o 
levantamento do Estado, São 
José dos Campos lidera o nú-
mero de vítimas de assassi-
natos (homicídios dolosos e 
latrocínios) na RMVale, com 
36 registros. Na sequência, 
aparecem Taubaté com 35 e 
Jacareí com 33 casos. As de-
mais cidades da região que 
tiveram moradores mortos, 
entre janeiro e novembro, 
foram Aparecida (5), Caçapa-
va (12), Cachoeira Paulista 
(4), Campos do Jordão (2), 
Canas (2), Caraguatatuba 
(28), Cruzeiro (26), Cunha 
(5), Guaratinguetá (15), 
Igaratá (1), Ilhabela (1), 
Lavrinhas (1), Natividade da 
Serra (3), Pindamonhangaba 
(14), Piquete (1), Potim (4), 
Queluz (3), Redenção da 
Serra (1), Roseira (2), São 
Sebastião (11), Tremembé 
(5) e Ubatuba (19).

Operação da Polícia Militar, em Lorena; cidade registra queda em 2019

Foto: Arquivo Atos


