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Sessão na Câmara de Pindamonhangaba, que aprovou créditos adicionais de R$ 73 milhões para reforçar orçamento de Isael Domingues

Camâra de Pinda aprova adicional 
de R$ 73,5 milhões ao orçamento
Dimas Barbosa assume durante apuração sobre propina; PF aponta esquema em contrato na pandemia

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (30), a 
autorização para abertura 
de créditos adicionais e su-
plementares especiais de R$ 
73,5 milhões. A expectativa 
é que parte do valor seja 
destinado à Educação para 
aquisição de imóvel para a 
rede municipal.

Depois de um pedido de 
adiamento ser derrubado 
por 7 votos a 2, o a autoriza-
ção do crédito suplementar 
foi aprovada por 8 a 1, sendo 
o único voto desfavorável 
feito pelo vereador Gilson 
Nagrin (PP), que havia pedi-
do a postergação da votação.

Conforme o projeto apro-
vado, o prefeito Isael Domin-
gues (PL), está autorização 
a abrir créditos adicionais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

suplementares ao orçamento 
da cidade (em 2021 o valor 
definido era de R$ 531.380 
milhões) até o limite de R$ 
73,5 milhões. Desse montan-
te, cerca de R$ 2,1 milhões 
serão destinados para a 
secretaria de Educação, com 
aquisição de um imóvel.

No texto encaminhado 
à Câmara, o chefe do Exe-
cutivo ressaltou que “será 
indicado o recurso de ex-
cesso de arrecadação a ser 
verificado no exercício da 
Fonte Tesouro, recursos 
próprios ou decorrentes de 
cota-parte constitucional. (...) 
Esse excesso de arrecadação 
projetado é reflexo do atual 
cenário econômico, que 
tem demonstrado um cres-
cimento acima do patamar 
pré-pandemia”.

Ainda em tramitação, o 
projeto retorna ainda nesta 
semana para a Prefeitura a 
fim que o prefeito assine.

Foto: Bruna Silva

Com lei aprovada pela Câmara, Guaratinguetá inicia 
processo de regularização de igrejas em áreas públicas
Sanção garante o direito real de uso à primeira atendida, a igreja Assembleia de Deus; proposta é debatida desde 2011

Com apuração pelo Mi-
nistério Público desde ju-
lho de 2020, as igrejas de 
Guaratinguetá começaram 
a ser regularizadas pela 
Prefeitura no último dia 19. 
Com a sanção por parte do 
Executivo da lei aprovada 
na Câmara, a primeira regu-
larização concedeu o direito 
real de uso à igreja Assem-
bleia de Deus, localizada no 
bairro do Campo do Galvão.

O projeto, de autoria do 
vereador Marcio Almeida 
(PSC) e coautoria de Marce-
lo Coutinho, o Celão (PSD), 
e do ex-vereador Luizão da 
‘Casa de Ração’, permite 
a regularização por parte 
da Prefeitura de imóveis 
localizados em áreas verdes 
ou institucionais, como, 
obras sociais, ocupados 
por organizações religiosas 
para a realização de suas 
atividades.

A implantação de uma 
nova lei municipal que au-
xiliasse o processo de re-
gularização destas áreas 
se fez necessária devido à 
Constituição Federal, que 
a partir do ano de 1988, 
proibiu que estados e mu-
nícipios cedessem terrenos 
públicos a instituições de 
todos os credos. Segundo 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Almeida, imóveis cedidos 
há décadas por gestões 
anteriores como, entida-
des sociais, associações de 
bairro, indústrias e templos 
religiosos são utilizados a tí-
tulo de comodato, e o prazo 
do empréstimo de alguns 
desses locais já está vencido.

Deste modo, em 2011, o 
Ministério Público solicitou 
à Prefeitura que as áreas 
fossem regularizadas ou 
retomadas pelo Município.

No caso específico de 
templos religiosos, com a 
barreira imposta pela Cons-
tituição Federal, a cidade 
enfrentava dificuldades, nas 
gestões de Júnior Filippo 
(PSD) e Francisco Carlos 
(PSDB), problema que conti-
nuou no governo do prefeito 
Marcus Soliva (PSC). “O po-
der Executivo nunca quis fe-
char as igrejas, mas ele não 
possuía um dispositivo legal 
que também permitisse que 
continuassem em uso. Isso 
veio ao longo destes anos, 
e confesso que eu também 
tive muita dificuldade de 
encontrar um caminho jurí-
dico para isso. Em 2019 tive 
a felicidade de encontrar 
na Constituição do Estado 
de São Paulo um artigo que 
permitia a regularização de 
áreas verdes e institucio-
nais, que estivessem sendo 
ocupadas por organizações 
religiosas. Então, (o projeto) 

atende em cheio a questão 
dos templos religiosos em 
Guaratinguetá”, detalhou 
o autor.

Com a implantação da lei, 
as organizações religiosas 
podem obter o direito real 
de uso com validade por 
tempo indeterminado, desde 
que os atendidos constituam 
uma entidade social com 
personalidade jurídica e que 
possuam o reconhecimento 
de utilidade pública no 
município. Outros quesitos 
considerados no processo 
são o da parceria da entida-
de com o poder público no 
acolhimento de pessoas em 
estado de vulnerabilidade, 
e de que a obra social seja 
mantida, constituída ou 
provida pela própria orga-
nização religiosa. 

Ainda segundo Márcio 
Almeida, porta-voz da Ges-
tão Soliva, o Executivo tem 
intenção de regularizar 
todos os imóveis que ainda 
necessitam do processo.

De acordo com informa-
ções cedidas pela Prefeitura, 
a secretaria de Governo, res-
ponsável pela Comissão de 
Regularização das áreas sob 
comodato, 32 terrenos estão 
com o título de comodato 
vencido, sendo 16 igrejas 
e instituições religiosas, 3 
escolas de samba, 10 obras 
sociais e 3 associações de 
bairro. Sede da Assembleia de Deus, primeira igreja regularizada em Guaratinguetá; cronograma atende 32 terrenos

Foto: Fabiana Cugulo 
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Com apoio do Estado, 
Guará conquista 
Centro de Inovação
no campus da Unesp

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) anunciou em suas re-
des sociais no último dia 17, 
a implantação do Centro de 
Inovação em Guaratinguetá. 
O projeto, que conta com a 
parceria da Fundunesp (Fun-
dação para o Desenvolvimen-
to da Unesp), terá sua sede 
dentro do campus da FEG 
(Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá).

A informação foi divulgada 
após reunião da comitiva do 
prefeito com representantes 
do Estado em São Paulo. Na 
última sexta-feira (3), durante 
encontro realizado na FEG, o 
projeto foi credenciado na 
Rede Paulista de Centro de 
Inovação Tecnológica.

A iniciativa tem como prin-
cipal foco ser um uma in-
cubadora de empresas no 
modelo Startup, incentivar 
empreendedores, e capacitar 
universitários para o ambien-
te de negócios. 

O evento na Unesp de Gua-
ratinguetá reuniu, além do 
prefeito Marcus Soliva, o se-
cretário de Indústria, Comér-
cio e Gestão de Convênios, que 
é responsável pelo projeto na 
Prefeitura, Rodrigo Muassab, 
o diretor da FEG/Unesp, José 
Matelli, o diretor da Fatec 
(Faculdade de Tecnologia 
Estadual), Sergio Tenório, o 
presidente da Aceg (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá), Guilher-
me Gigli, e representando 
a Casa de Leis, a vereadora 
Rosa Filippo (PSD). Por parte 
do Estado, o grupo presen-
te contou com a secretária 
executiva da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Marina Bragante, 
o presidente da Fundunesp, 
Edson Capello, e o presidente 
da Comissão de Inovação da 
Alesp (Assembleia Legislativa 
de São Paulo), deputado esta-
dual Sérgio Victor (NOVO). 

Com o credenciamento na 
Rede Paulista de Centro de 
Inovação Tecnológica, e a 
vistoria do prédio em que será 
instalado o futuro projeto, o 
Município tem a expectativa 
de que o convênio seja publi-
cado no Diário Oficial neste 
sábado (4).

De acordo com o secretário 
Rodrigo Muassab, a cidade de 
Guaratinguetá conta com di-
ferenciais que possibilitaram 
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Guaratinguetá

a participação do Município 
no programa, como, a uni-
versidade pública (Unesp), a 
agricultura, e a vocação para 
indústria e turismo, que foi 
considerada em âmbito re-
gional, em razão das cidades 
vizinhas que também têm 
destaque nesses segmentos.

“Buscamos parceiros, como, 
a Unesp, a Fatec, o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), e a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá). Foi a partir 
daí que desenvolvemos um 
estudo de viabilidade técnica, 
e nesse estudo colocamos to-
das as informações que esse 
programa pede”, explicou.

Com o credenciamento do 
projeto, a possibilidade de 
captação de recursos esta-
duais, federais e da iniciativa 
privada é facilitada. Segundo 
Muassab, o munícipio já está 
em tratativas com deputado 
estadual Sergio Victor, para o 
recebimento de uma emenda 
no valor de R$ 300 mil, que 
será destinada à adequação 
do prédio que sediará o Cen-
tro de Inovação.

Ainda de acordo com o se-
cretário de Indústria, Comér-
cio e Gestão de Convênios, é 
esperada a parceria com em-
presas multinacionais para 
investimentos financeiros 
e de que estas instituições 
também sejam beneficiadas 
com os trabalhados desen-
volvidos no futuro Centro, 
como, na solução de proble-
máticas das empresas.

“Vamos apresentar o pro-
jeto para multinacionais 
de Guaratinguetá e região, 
porque temos no Vale do Pa-
raíba, o Centro de Inovação 
em apenas dois municípios, 
em São José dos Campos e 
Taubaté. Isso entrou como 
convencimento, pois Gua-
ratinguetá vai atender de 
Pindamonhangaba a Ba-
nanal, vamos atender uma 
região, será o primeiro do 
Vale Histórico e da Fé, que 
vai fortalecer, e muito, a 
política de inovação nestes 
munícipios”, destacou o 
secretário.

A expectativa na cidade é 
que o lançamento oficial do 
Centro de Inovação aconteça 
no Palácio dos Bandeirantes, 
junto à outras cidades con-
templadas com o programa. 
A projeção para início das 
atividades no projeto é o 
primeiro semestre de 2022.

Encontro na FEG marca credenciamento e implantação 
do projeto; iniciativa é aposta para retomada em Guará Encontro realizado na FEG definiu credenciamento do Centro de Inovação Tecnológica na Rede Paulista

Fotos: Fabiana Cugulo
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Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 
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Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados para comparecerem a 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de setembro de 2021 às 10h, nas 
dependências da sede do Sincomércio Guaratinguetá, situada a Rua Coronel Pires Barbosa, 190 
– Centro, nesta cidade, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: Aprovação do Balanço 
Financeiro relativo ao ano de 2020. 
 
Guaratinguetá, 06 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Elcio Ferreira Damico 
Presidente 

CPF 026.155.678-96 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL 

                                
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial Titular do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.  
FAZ SABER a ARLETE VIEIRA ARECO, RG n. 4.929.808-SP  e seu 
marido EDUARDO AUGUSTO ARECO, RG n. 4.929.816-SP, que foi 
apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 
213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
142.657, necessária para a retificação fusão administrativa da 
descrição dos imóveis da MATRICULA n. 35.631 e 35.632, ambas do 
livro 2, deste Registro Imobiliário, para que as mesmas passem a refletir 
a realidade física do imóvel delas objeto, após a fusão, representado 
pelo imóvel urbano localizado a Rua Guaranis, 288 – Pedregulho, 
com a área apurada de 487,50m2, cujo imóvel  pertence também 
a voces, conforme se verifica das matrículas acima referidas. 
Ficam portanto ARLETE VIEIRA ARECO  e seu marido EDUARDO 
AUGUSTO ARECO, na qualidade de condôminos do  imóvel retificando, 
NOTIFICADOS para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da primeira publicação deste edital, que será publicado 
nos dias  04 e 07  do mês de setembro de 2021,  em querendo, 
impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço 
Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do 
Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e 
demais documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo 
acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
03 de setembro de 2021.   
   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial Titular 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO-TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 169/20 – TP 24/20 
– Processo 378/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 169/20, decorrente do Processo Lic. n° 378/20, TP n° 24/20, 
firmado em 01/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 01 (um) mês, a partir de 01/09/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 297/2021-SUP; 
6626/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de calibração das balanças de precisão utilizadas 
na Farmácia de Manipulação, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA:CEIME – SERVIÇOS, SOLUÇÕES E COMERCIO DE INSTRUMENTOS 
LTDA EPP -CNPJ Nº: 33.699.134/0001-00 - DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO -PE Nº 

09/2021 PROC. Nº 202/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO:Ata de Registro de Preços 
para prestação de serviços de material 
gráfico para diversas secretarias, que 
integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles as Secretarias 
requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: MARCELO ALVES 
D A S I LVA 2 7 3 6 3 5 8 7 8 0 6 M E  - 
CNPJ:33.823.718/0001-37
VENCEDORA DOS ITENS: 
02,04,18,20,22,31,45
VALOR TOTAL: R$ 8.260,40(oito mil, 
duzentos e sessenta reais e quarenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA 
ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO -PE Nº 

10/2021 PROC. Nº 209/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO:Ata de Registro de Preços 
para aquisição de fórmula infantil 
láctea para atender as necessidades 
do ambulatório de infectologia pelo 
período de 12 (doze) meses, que 
integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles as Secretarias 
requisitantes tiverem necessidade.
C O N T R ATA D A :  N U T R I P O R T 
C O M E R C I A L  L T D A  - 
CNPJ:03.612.312/0001-44
VENCEDORA DO ITEM:01
VALOR TOTAL: R$ 13.871,52(treze 
mil, oitocentos setenta e um reais e 
cinquenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA 
ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 PROC. Nº 116/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de kits de gêneros alimentícios e 
hortifruti para atender as necessidades de distribuição aos alunos da APAE, durante o 
ano letivo de 2021, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 30.084.600/0001-46
VENCEDORA DOS ITENS: 07,19
VALOR TOTAL: R$ seis milhões, novecentos e oitenta mil, duzentos cinquenta e sete 
reais e sessenta e dois centavos)
CONTRATADA:JV ALIMENTOS LTDA – CNPJ:05.471.234/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS:05,09,11,13,15,21,23,25,29,31
VALOR TOTAL: R$1.474.429,16(um milhão, quatrocentos setenta e quatro mil, 
quatrocentos vinte e nove reais e dezesseis centavos)-VIGÊNCIA: Até 31/12/2021-DATA 
DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 PROC. Nº 206/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza, manutenção 
e transporte de cascalhos nas vias públicas e estradas rurais do município e serviços 
de trator esteira, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: GUARALOC LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA-CNPJ: 37.523.427/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS:01,03A06
VALOR TOTAL: R$ 700.500,00(setecentos mil, quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 PROC. Nº 228/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais metálicos para consertos 
e manutenções em próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, 
que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles as Secretarias 
requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI EPP - CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08,29A32,53,54,57,58,69,70,87,88,115,116,125, 126, 
131,132, 153,154 181,182,189,190
VALOR TOTAL: R$ 156.992,10(cento cinquenta e seis mil, novecentos noventa e dois 
reais e dez centavos)
CONTRATADA:UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME-CNPJ: 
08.932.903/0001-12
V E N C E D O R A D O S  I T E N S : 0 3 A 0 6 , 1 5 A 2 8 , 9 7 , 9 8 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 9 , 11 0 , 
119A122,127,128,133,134,
159,160,173A176,187,188,203A206,213,214,223,224,229,230,241,242
VALOR TOTAL: R$ 205.724,00(duzentos e cinco mil, setecentos vinte e quatro reais) -
CONTRATADA: HSX COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 09,10,13,14,55,56,65,66,73,74,83A86,95,
96, 99A102,111,112,117, 118,123,124,129,130,135,136,139,140,151,152,161,162,177,
178,185,186,209,210,217,218,221,222,227,228,231,232,235,236
VALOR TOTAL: R$ 293.799,00(duzentos noventa e três mil, setecentos noventa e nove 
reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses-DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 PROC. Nº 236/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de alvenaria para conserto 
e manutenção dos próprios públicos do município por 12(doze) meses, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem 
necessidade.
CONTRATADA: HSX COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS:  07A12,15,16,33,34,53,54,63,64,71,72,75,76,79,80,93,94,
105,106, 137,138,141,142A144,155A158,171A174,193A202,209A212,239,240,247,
248,255A258,263A 266,273,274,277,278,289,290,307A310,313A316.
VALOR TOTAL: R$ 974.227,00(novecentos setenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete 
reais)
CONTRATADA: GGV COMERCIAL EIRELI – CNPJ:35.236.131/0001-57
VENCEDORA DOS ITENS:17,18,25,26,29,30,43A52,65,66,69,70,85A92,97,98,
119A122,133, 134,161A164,217A220,229,230,267,268,285,286,297,298,321,322
VALOR TOTAL: R$ 241.651,58(duzentos quarenta e um mil, seiscentos cinquenta e um 
reais e cinquenta e oito centavos)
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP – CNPJ:03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 27,28,55A62,77,78,99,100,107A114,117,118,145,146, 
181A188, 203,204 ,207,208,215,216,227,228,245,246,269A272,287,288,299,300
VALOR TOTAL:R$ 310.322,00 (trezentos e dez mil, trezentos vinte e dois reais)
CONTRATADA:HERMANO M. PERRONI EPP – CNPJ:08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 31,32,73,74,101,102,123A126,175,176,225,226,237,238, 
243,244, 249,250,253,254,259A262,275,276,295,296,301A306,311,312,319,320
VALOR TOTAL:R$ 563.426,00(quinhentos sessenta e três mil, quatrocentos vinte e seis 
reais)
VIGÊNCIA:12(doze)meses -DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 185/20 – CP 06/2020 – Proc. Lic. 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato nº 185/20, decorrente do processo licitatório n° 380/20, CP n° 06/20, 
firmado em 16/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 16/10/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

Ministério Público cobra informações 
sobre iluminação pública de Aparecida

Após apresentação de 

Da Redação
Aparecida

um requerimento rejeita-
do por 5 a 2 na Câmara, 
em março, os vereadores 
Carlos Alexandre Rangel, 

o Xande (PSD) e Zé Fábio 
Borges (PTB) decidiram dar 
sequência à contestação, 
levando dados sobre a ar-
recadação e investimento 
da Prefeitura de Aparecida 
na iluminação pública ao 

Ministério Público. Eles 
questionam a transparên-
cia do Executivo quanto 
aos valores reais investidos 
através da CIP (Contribui-
ção de Iluminação Pública).

Segundo Xande, um dos 

questionamentos feitos 
pelos vereadores e que não 
teve “resposta clara en-
viada pela Prefeitura” era 
referente aos valores reais 
investidos na iluminação 
pública com recursos da 
CIP. Os dois parlamentares 
pediram documentos que 
comprovassem o índice re-
ferente à contribuição, mas 
no plenário, o tema não 
avançou e acabou rejeitado.

No Ministério Público, os 
vereadores foram informa-
dos que os valores dos in-
vestimentos constavam no 
Portal da Transparência da 
Prefeitura, mas no site, de 
acordo com Xande, apenas 
continha a arrecadação dos 
recursos. “No Portal consta 
o valor arrecadado, sem 
demonstrar onde foram in-
vestidos os valores. Com a 
reprovação do requerimen-
to, apresentamos denúncia 
ao MP, que instaurou in-
quérito civil para apurar 
omissão de prestação de 
informações dos valores 
arrecadados e onde foram 
investidos”, destacou.

Bairros como Santa Edwi-
ges, Aroeira, São Roque 
e Itaguaçu têm vias com 
pontos deficitários de ilu-

minação, há ruas com pos-
tes, mas sem braços de 
luz. “A arrecadação está 
tendo, o problema é que 
não investem na melhoria 
dos bairros”, criticou o 
vereador.

Procurada pela repor-
tagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura afirmou, por 
meio de nota, que foi no-
tificada pelo Ministério 
Público sobre a abertura do 
inquérito referente à CIP e 
que vai prestar todas as in-
formações. “A Prefeitura de 
Aparecida ainda esclarece 
que segue empenhada em 
concretizar uma opera-
ção efetiva com o intuito 
de trazer melhorias para 
a iluminação pública da 
cidade. Para isso, além da 
manutenção que está sendo 
feita de forma ativa, como 
deve ser feita, a Prefeitura 
trabalha para efetuar a 
troca da iluminação de Apa-
recida. O objetivo da atual 
administração é trocar a 
iluminação convencional 
pela iluminação LED”. O 
comunicado cita que entre 
os benefícios da troca, está 
a eficiência energética, eco-
nomia e sustentabilidade 
no serviço prestado.
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Títulos do Cidade legal estão 
à espera de seus donos a 
quase um ano em Canas
Moradores de Santa Terezinha e São João devem agendar
horário para atendimento na diretoria de Obras e Planejamento

Há quase um ano espe-
rando pelos seus donos, a 
cidade de Canas informou 
que à títulos de propriedades 
disponíveis do programa Ci-
dade Legal, para retirada de 
moradores dos bairros Santa 
Terezinha e São João, que 
foram contemplados.

Criado em agosto de 2007 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, o projeto tem 
como objetivo de implemen-
tar, agilizar e desburocratizar 
as ações e os processos de 
regularizações fundiárias de 
núcleos habitacionais.

Segundo a prefeitura, desde 
de setembro do ano passado 
80 títulos estavam prontos, 
mas devido a baixa procura, 
uma campanha foi lançada 
na página do Facebook de Ca-
nas e 59 documentos foram 
retirados, porém, 21 ainda 
aguardam pelos seus donos.

Para buscar o documento 
é necessário agendar um 
horário de atendimento pelo 
telefone (12) 3151-6000, e 
comparecer à diretoria de 
Obras e Planejamento, que 
fica no paço municipal (Ave-
nida 22 de Março, nº 369 – 

Marcelo Augusto dos Santos
Canas

Centro), com documento de 
identificação com foto e CPF.

“O munícipe não sofrerá 
nenhuma penalidade se não 
retirar. Ele tem o direito de 
receber essa matrícula, que 
o programa Cidade Legal 
oferta, porém, ele vai per-
der essa isenção de encargo 
cartorário, ele vai perder 
essa matrícula de maneira 
gratuita se não retirar aqui 
na Prefeitura”, informou o 
engenheiro da Prefeitura, 
Gabriel Nahime.

Ainda segundo ele, a ad-
ministração deu início às 
tratativas para o recolhi-
mento de documentação dos 
moradores (Santa Terezinha 

e São João) que não aderiram 
ao programa. Já os demais 
bairros como Dona Ana e Vila 
Freire, a prefeitura informou 
que realizou algumas etapas 
como cadastramento social 
e triagem dando início a 
elaboração de documentação 
necessária para envio ao 
cartório. 

Lorena No último dia 19, 
seis moradores da área ocu-
pada do Parque das Rodovias 
receberam as suas escrituras 
de residências. Com isso, 36 
pessoas estão com seus imó-
veis regularizados e outros 
22 títulos estão prontos. Já 
os demais 286 seguem sendo 
analisados em cartório.

PA Covid 
tem horário 
reduzido 
em Lorena

Depois de registrar uma 
queda significativa nas bus-
cas pelos atendimentos do 
PA Covid, a Santa Casa de 
Lorena anunciou que redu-
ziu o horário de funciona-
mento do espaço.

A medida é apontada 
como um reflexo do avanço 
das campanhas de vacina-
ção contra a doença, afetou 
o planejamento da saúde em 
todo país.

O setor, que durante a 
segunda onda da pandemia 
neste ano, chegou a atender 
até cem pessoas por dia 
com sintomas e suspeitas 
da contaminação pelo novo 
coronavírus, tem um mo-
mento mais tranquilo com 
a baixa procura.

Segundo o superinten-
dente da Santa Casa, Dario 
Costa, a média dos últimos 
dias chegou a 15 pacientes 
durante o dia e apenas um 
atendimento a noite. 

Com a baixa, o espaço 
iniciou o novo horário nesta 
quarta-feira (1), das 8h às 
18h, de segunda a segun-
da-feira.

Da Redação
Lorena

Ambulatórios SUS e de Gestação de Alto 
Risco voltam a atender na Santa Casa 
Retomada supre fila de espera de quase quatro mil pessoas por consultas e exames em Lorena

Após dois meses de sus-
pensão, os atendimentos 
do Ambulatório SUS foram 
retomados na Santa Casa 
de Lorena, na última quar-
ta-feira (1). Com um novo 
convênio, os serviços devem 
desafogar a Atenção Básica, 
que conta com cerca de qua-
tro mil pacientes na fila de 
espera por agendamentos. 
O Ambulatório de Gestação 
de Alto Risco também deve 
ser reaberto.

Buscando amenizar a 
demora por consultas nos 
postos de saúde, como a de 
pediatria, que segue com três 
profissionais afastados por 
licença médica, a secretaria 
de Saúde renovou o convênio 
com a Santa Casa para rea-
brir o ambulatório SUS, que 
prestava serviços desde 2018 
e encerrou as atividades em 
junho. Com investimentos na 
ordem de R$ 650 mil, serão 
ofertados exames e consultas 
de 14 especialidades como 
ginecologia, anestesia, reu-
matologia, ortopedia, clínico 

Rafaela Lourenço
Lorena

geral, cardiologia e pediatria, 
até dezembro.

Segundo o secretário de 
Saúde, Antônio Carlos Fabreti, 
após um consenso entre Pre-
feitura e hospital, os recursos 
via Governo Federal devem 
garantir o auxílio à saúde 
pública até o final do ano. 
“Em três meses eu acabo com 
essa demanda (fila de espera), 
tem que convencer o prefeito 
para não parar em dezembro. 
Entrar com outro convênio 
pra gente manter, porque na 
Prefeitura dificilmente você 
vai ter médico, isso não é aqui 
são em todos os lugares”.

Na última quinta-feira (26), 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, recebeu 
o prefeito Sylvio Ballerini e 
o secretário de Saúde para 
definição dos trabalhos. De 
acordo com Costa, a partir do 
dia primeiro de setembro, ini-
ciarão quatro especialidades, e 
sucessivamente, as demais nas 
próximas semanas, mediante o 
agendamento da regulação do 
Município. “Deixar bem claro 
que não é a Santa Casa que 
faz o agendamento, e sim os 
postinhos que solicitam atra-
vés do sistema da Prefeitura, e 

aqui é feito o acolhimento dos 
pacientes”, frisou.

Costa ressaltou, ainda, que 
serão 7,2 mil consultas dis-
tribuídas pelas áreas contem-
pladas, mil de oftalmologia 
e novecentos exames de ma-
mografia. 

As cirurgias eletivas tam-
bém serão retomadas nesta 
semana, com um cronograma 
médio de noventa procedi-
mentos cirúrgicos por mês, 
atendendo as especialidades 
de ortopedia, cirurgia geral e 
vascular. “Há uma demanda 
reprimida que precisamos 

dar vazão, fluxo. Em média, 
eles (Prefeitura) falam que só 
de vascular, há setecentos pa-
cientes aguardando cirurgias”, 
salientou Costa.

Gestação de Alto Risco – 
Apesar da secretaria de Saúde 
anunciar a retomada dos servi-
ços, o Governo do Estado ainda 
não assinou a renovação do 
convênio, mas devido a sinali-
zação positiva, o atendimento 
será ofertado às gestantes 
de Lorena, Canas, Piquete, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Aparecida, Potim, Silveiras, 
Areias, Bananal, Arapeí e Que-

luz. “Os trâmites legais para 
renovação deste convênio já 
estão acontecendo, hoje, de 
uma forma totalmente online”, 
revelou Costa, ao citar que 
66% dos atendimentos eram 
apenas para mães de Lorena.

Questionado sobre o mon-
tante de R$ 1,380 milhão 
referentes aos serviços pres-
tados pelos seis meses de 
2021, Costa explicou que não 
recebeu os recursos estaduais, 
e que o departamento jurídico 
da instituição está analisando 
como entrar com uma ação ou 
recurso para o ressarcimento.

Santa Casa de Lorena, que retomou os atendimentos nesta quarta-feira; novo convênio segue até dezembro

Foto: Rafaela Lourenço


