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HR de Caraguá inicia atendimentos 
para pacientes oncológicos no Litoral
Setor deve  atender diariamente até 16 pessoas com câncer, em sessões de quimioterapia e radioterapia

Bruna Silva
Caraguatatuba

Após quatro anos de co-
branças, o setor de Oncolo-
gia do Hospital Regional de 
Caraguatatuba entrou em 
funcionamento, na última 
quarta-feira (1). O espaço 
receberá tratamentos de 
quimioterapia e radiote-
rapia.

Os atendimentos foram 
iniciados após uma série de 
cobranças do prefeito Agui-
lar Junior (MDB) ao governo 
do Estado. A expectativa 
é que todo o Litoral Norte 
receba atendimento especia-
lizado na área oncológica.

Até o anúncio no HR, os 
moradores tinham que se 
locomover até Taubaté ou 
São José dos Campos para 
dar continuidade aos tra-
tamentos. “Hoje, elas (as 
pessoas com câncer) têm à 
disposição uma estrutura 

fantástica e de primeiro 
mundo que vai dar melho-
res condições durante o 
tratamento, e sem precisar 
sair da cidade”, ressaltou o 
prefeito. 

A projeção é de que o es-
paço atenda 16 pacientes 
diariamente. Morador de 
São Sebastião, Gerson da 
Cruz, de 71 anos, comemo-
rou a abertura do setor no 
HR, que possibilitará mais 
conforto e comodidade “sem 
ter que pegar a estrada 
todos os dias” para o trata-
mento de saúde.

Anteriormente, os pacien-
tes oncológicos de Caragua-
tatuba recebiam assistência 
médica especializada no 
Hospital Francisco de As-
sis, em Jacareí, além de 
encaminhamentos para ou-
tros municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) e também São Paulo 
e Campinas.

Nova ala destinada ao tratamento de pacientes com câncer no Hospital Regional, em Caraguatatuba; estrutura oferece quimioterapia e radioterapia
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Aparecida estuda licitação e nova tarifa 
para novo contrato do transporte público
Concessão anunciada pelo governo do prefeito Piriquito deve ser lançada nos próximos dias; 
município está sem os serviços desde fevereiro, após fim da gestão com a Pássaro Maron

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
prepara um novo processo 
de concessão para as duas 
linhas do transporte público 
que estão paralisadas desde 
fevereiro deste ano, após o fim 
do contrato. A tarifa não tem 
reajuste há 13 anos.

Com apenas 5,69 km² de 
área urbana dos 121,076 

km² de extensão territorial, o 
município conta apenas com 
as linhas Vila Mariana-Itaguaçu 
e Vila Mariana-São Francisco, 
que eram administradas pela 
empresa Pássaro Marron. 
Além disso, a EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo) dispo-
nibiliza a linha 5316, que liga 
Aparecida a Guaratinguetá e 
que faz um trajeto que percorre 
boa parte da cidade.

De acordo com o secretário 
de Justiça e Cidadania, Jeffer-
son Monteiro, a atual empresa 
solicitou um aumento de 92% 
do valor da tarifa para a reno-
vação do contrato. “A empresa 
que estava (Pássaro Marron) 
queria um aumento de apro-
ximadamente para R$ 4,80.  
 O valor é muito alto e por isso 
não houve a possibilidade de 
renovação da concorrência 
pública”, explicou Monteiro, 
sobre a proposta de alterar o 
preço da passagem, atualmente 
em R$ 2,80. 

O último reajuste no preço 
aconteceu em 2008. Ainda se-
gundo o secretário, a adminis-
tração deve publicar o processo 
e o edital nos próximos dez 
dias. “A Prefeitura estuda a pos-
sibilidade de criar o transporte 
complementar e acreditamos 
que nos próximos sessenta dias 
teremos uma posição”. Garagem da Pássaro Marron em Guará; cidade tem novo processo para duas linhas do transporte público

Foto: Arquivo Atos
A Prefeitura de Canas segue 

com as inscrições abertas para 
um processo seletivo na área da 
Saúde. As oportunidades são 
para cadastro reserva, com o 
contrato de um ano podendo 
ser prorrogado por mais 12 
meses. Há vagas urgentes para 
substituição na Atenção Básica.

Aberto no último dia 30, o 
prazo segue até o próximo 
dia 17 para os interessados 
em se candidatarem às vagas 
de dentista do PSF (Programa 
Saúde da Família), com quaren-
ta horas de trabalho semanais, 
e da mesma forma, o cargo de 
médico do PSF. Já a vaga para 
clínico geral e ginecologista são 
de 15 horas semanais, cada.

De acordo com o assessor 
adjunto da pasta, Diego Mar-
condes, apesar dos atendi-
mentos seguirem dentro na 
normalidade, as expectativas 
são de que as vagas ofertadas 
sejam preenchidas de forma 
imediata. O formulário para as 
inscrições segue disponível no 
site da Prefeitura canas.sp.gov.
br. A taxa é de R$70 e pode ser 
paga até o próximo dia 20. A 
prova será aplicada no dia 9 
de outubro, às 9h, na escola 
municipal Professor João Nery 
Marton.

O edital completo pode ser 
consultado no site oficial do 
governo municipal.

Rafaela Lourenço
Canas

Canas tem 
vagas abertas de 
cadastro reserva 
para Saúde
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Cruzeiro congela tarifa de transporte 
público e garante subsídio por passagem
Aprovada na Câmara, medida temporária mantém preço da passagem em R$ 3,80; aporte de R$ 0,80
para empresa por passageiro segue até fevereiro de 2022 para manter economia e serviço durante a crise

A Câmara de Cruzeiro 
aprovou um projeto do pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) para subsidiar R$ 
0,80 por passagem no trans-
porte público da cidade. A 
proposta é manter a tarifa 
fixada em R$ 3,80, sem 
causar prejuízo à empresa 
responsável pelo serviço.

Há cerca de dois anos 
com o valor da passagem de 
ônibus fixado, um reajuste 
era previsto para 2021 (em 
contrato) para as linhas de 
Cruzeiro, que chegariam a 
R$ 4,60. Para cumprir essa 
determinação contratual, a 
Prefeitura enviou o projeto 
ao Legislativo, autorizando a 
concessão de subsídio a ser 
pago à empresa Utile Trans-
porte Urbano. Em nota, a 
Prefeitura afirmou que a 
motivação dessa proposi-
tura foi não gerar maiores 
preocupações econômicas 
para a população em meio 
às dificuldades encontradas 
devido à pandemia.

A proposta foi aprovada 
por 7 votos a 2. Apenas Hig-
mar da Silva Lopes (PSD) e 
Wagneriano Moreira, o Fafá 
(PODE) votaram contrários 

Gabriel Mota
Cruzeiro

Embarque em ônibus da linha Batedor; tarifas do transporte seguem em R$ 3,80 após medida da Prefeitura

Fotos: Gabriel Mota

à proposta.
Na justificativa de voto 

contrário ao projeto, o ve-
reador Fafá citou a forma 
como a empresa foi contra-
tada, por meio de dispensa 
de licitação, e a satisfação 
dos moradores com o servi-
ço prestado. “Não tem uma 
licitação para ela, então 
foi escolhida a J.S. Junior 
(Razão Social da Utile Trans-
porte Urbano)”, lembrou o 
vereador. “Entendi que já 
não começou muito correto”, 
criticou.

Higmar também citou a 
satisfação dos usuários do 
serviço para justificar o 
voto. “A gente solicitou o 
plano de ação da empresa, 
ela apresentou e nós passa-
mos à população, que não 
concordou”.

Já os moradores relatam 
principalmente a falta de 
linhas de ônibus aos finais 
de semana. Atualmente, os 
veículos circulam até às 
14h aos sábados e não há 
circulação aos domingos.  

O aposentado Miguel Fer-
reira (72), morador do bair-
ro Vila dos Comerciários, 
elogiou o serviço, mas refor-
çou o apontamento sobre o 
déficit nos atendimentos. “O 
problema nosso lá é que não 
tem mais linhas aos domin-

gos. Aí a turma quer fazer 
uma feira e não consegue 
vir. O resto é normal”.

A Prefeitura informou que 
as linhas de final de semana 
serão retomadas gradual-
mente a partir do dia 11 
de setembro. A paralisação 
do serviço ocorreu no ano 
passado, com a intensifica-
ção da pandemia e a baixa 
demanda pelo transporte 
coletivo nesse período.

De acordo com Fernando 
Cesar, assessor da diretoria 
da Utile Transporte Urbano, 
a empresa está realizando 
um estudo para definir 
os horários das linhas, de 
acordo com a demanda, que 
será entregue à Prefeitura 
até a próxima quinta-feira 
(9). Ele também afirmou 
que o reajuste do valor da 
passagem é baseado na 
variação da inflação, dos 
preços do combustível e da 
mão de obra. 

A reportagem do Jornal 
Atos esteve em contato com 
a Prefeitura para solicitar 
mais detalhes a respeito 
de qual será o impacto no 
orçamento municipal, e se 
há a possibilidade para a 
prorrogação do subsídio ao 
final do período, mas não 
houve retorno até o fecha-
mento da matéria.

Aplicação da vacina contra a Covid-19; Pinda e Caraguá adotam novas estratégias para a segunda dose

Fotos: Reprodução PMC

Cidades intensificam aplicação de segunda 
dose contra expansão do novo coronavírus

Com foco em garantir a 
imunização da população con-
tra a Covid-19 e evitar um 
novo aumento de contami-
nações, Pindamonhangaba e 
Caraguatatuba elaboraram, 
recentemente, novas estraté-
gias. Em Pindamonhangaba, 
profissionais de saúde ligam 
para pessoas com a segunda 
dose em atraso; enquanto Cara-
guatatuba realiza a “Semana D”.

Em Pindamonhangaba, a 
secretaria de Saúde estima-
va, até a última semana, que 
aproximadamente dois mil 
moradores não haviam re-
tornado aos postos de saúde 
para a finalização do esquema 
vacinal. Para evitar brechas no 
processo, a pasta passou a ligar 
para as pessoas que precisam 
completar a proteção. “Nós, 
da secretaria de Saúde, é que 
vamos informar os dados para 
que a outra pessoa apenas 
confirme. Nunca partirá de nós 
perguntar RG, CPF, endereço, 

Bruna Silva
RMVale

nós informaremos os dados e a 
pessoa vai confirmar. Havendo 
a confirmação, prosseguiremos 
com a orientação sobre a ne-
cessidade de tomar a segunda 
dose”, afirmou o diretor de 
Proteção aos Ricos e Agravos 
à Saúde, André Pereira.

De terça-feira (31) até a pró-

Cerca de duas mil pessoas não retornaram para o reforço da imunização 
contra a Covd em Pindamonhangaba; Caraguatatuba decide expandir horário

estarão abertos das 8h às 20h. 
Os moradores devem compare-
cer ao local de vacinação com 
documento com foto e o cartão 
da vacinação da primeira dose. 
Para este procedimento não é 
necessário fazer agendamento. 
Espera-se receber seis mil pesso-
as somente nesta semana.

xima sexta-feira (3), Caragua-
tatuba realiza a “Semana D” da 
vacinação contra a Covid, com 
foco em completar o esquema 
vacinação de quem recebeu a 
primeira dose da vacina Astraze-
neca no mutirão do dia 12 de ju-
nho. Ao longo deste período, 11 
postos de vacinação da cidade 



8 DE SETEMBRO DE 2021 3

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
sincovag2017@gmail.com 

 

 
 

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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Aparecida implanta base para a Guarda 
Municipal no portal próximo ao Santuário

Em parceria com o Santu-
ário Nacional, a Prefeitura 
de Aparecida anunciou uma 
nova base para GCM (Guar-
da Civil Municipal), que 
ficará instalada no início 
da avenida Getúlio Vargas 
(BR-488).

O local, que era base da 
Defesa Civil, está passando 
por uma reforma. O prédio 
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sofreu um incêndio há cerca 
de dois meses e deve ser 
entregue em até trinta dias.

A unidade vai servir como 
apoio à equipe da GCM e 
funcionará como um espaço 
administrativo.

De acordo com a Prefeitu-
ra, com o avanço da imuni-
zação contra à Covid-19 no 
município e o aumento do 
fluxo de turistas em Apareci-
da, a secretaria de Segurança 
Pública e Trânsito avalia a 
possibilidade de a nova base 

funcionar 24 horas por dia.
Segurança – Em maio des-

te ano, a Polícia Rodoviária 
Federal assinou um convênio 
junto à Prefeitura que permi-
te a GCM realizar patrulhas 
de maneira efetiva na menor 
rodovia do país, a BR-488.

A iniciativa visa atender 
reclamações antigas dos 
moradores da cidade, como o 
combate aos malhadores de 
fitinhas que aplicam golpes 
em romeiros no portal do 
município.

Passagem da PF na Prefeitura na operação que apura denúncia de esquema de proprina que afastou Fênix

Câmara de Pinda, que aprovou créditos adicionais de R$ 73 milhões para reforçar orçamento de Isael

Léo Fênix é afastado após denúncias sobre 
desvios de verba da Covid-19 em Cachoeira
Dimas Barbosa assume durante apuração sobre propina na saúde; PF aponta esquema durante pandemia

A passagem da Polícia Fe-
deral pela Câmara e setores 
de Compras e Licitações 
da Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, na última terça-fei-
ra (31), em cumprimento 
de quatro mandados de 
busca e apreensão da ope-
ração Comission, levou a 
destituição do mandato do 
vereador Léo Fênix (PSB). 
Ele é investigado junto a 
um servidor público (não 
identificado) pelo desvio 
de verbas públicas para o 
enfrentamento à Covid-19.

Uma medida cautelar 
afastou o parlamentar de 
suas funções, impedindo 
o ingresso em repartição 
pública. Fênix já não parti-
cipou da sessão ordinária 
realizada horas depois.

Secretário de Cultura na 
gestão anterior, quando 
Edson Mota (PL) era o pre-
feito de Cachoeira, Léo 
Fênix e o segundo acusado 
favoreciam, de acordo com 
as apurações da PF, a con-
tratação de uma empresa 
no processo de negociação 

Gabriel Mota
Cachoeira Paulista

para o fornecimento de 
insumos e medicamentos 
destinados ao combate à 
Covid-19.

Como uma compensa-
ção pelo favorecimento, 
os investigados exigiam o 
pagamento de 5% a 10% 
do valor contratual. A in-
vestigação aponta ainda 
que, por vezes, as empresas 
eram solicitadas a aumentar 
o valor do orçamento para 
que o montante recebido 
pelos agentes públicos fosse 
ainda maior. 

O ex-secretário de Cultura 
e vereador afastado negou 
o envolvimento com o es-
quema e afirmou que não 
tinha conhecimento sobre 
as investigações. “Conheci-
mento eu tive quando foram 
à minha casa, levaram meu 
celular. O que eu tenho a 
declarar é que estou à dispo-
sição da Polícia Federal para 
qualquer esclarecimento. 
Não tenho envolvimento 
nenhum com nada disso que 
está acontecendo”.

Fênix citou também o fato 
de não ter trabalhado na 
área da Saúde. “Eu nunca fui 
secretário de Saúde, nunca 
trabalhei na área de Saúde, 

simplesmente ajudava as 
pessoas na área. Então, 
completamente desconhe-
ço esse assunto, mas meus 
advogados já estão empe-
nhados nisso para saber a 
real situação”.

Além da casa do vereador, 
os setores de Compras, 
Licitações, Contratos e o 
Financeiro da Prefeitura, 
além do gabinete de Léo Fê-
nix, na Câmara, constavam 
entre os mandados de busca 
expedidos pela Justiça.

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), afirmou que 
a Prefeitura está colaboran-
do com as investigações. 
Entre pregões e dispensas 
de licitação, 13 documentos 
foram coletados pela PF no 
Paço Municipal.

De acordo com o presi-
dente da Câmara, Rodolpho 
Veterinário (REDE), além de 
cumprir mandado de busca 
e apreensão no gabinete 
do vereador, os agentes da 
Polícia Federal notificaram 
sobre o afastamento do 
parlamentar. Os documen-
tos não informaram acerca 
do objeto da investigação. 
“É tudo o que sabemos de 
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maneira oficial”, completou.
Com o afastamento de 

Léo Fênix, Dimas Barbosa 
(PSB), que teve 239 votos 
nas eleições municipais do 
último ano, assume o cargo. 

Entramos em contato com 
a delegada da Polícia Fede-

ral em Cruzeiro, Luciana 
Gebrim, que afirmou que 
não vai se pronunciar sobre 
o caso, que corre em sigilo.

Com o material coletado, 
a PF agora analisa toda a 
documentação.

Caso as denúncias contra 

a dupla se confirmem, o 
processo pode ser caracte-
rizado pelos crimes de pecu-
lato, associação criminosa, 
corrupção ativa ou passiva 
e fraude em licitações, com 
a pena podendo chegar a 
32 anos.

Câmara de Pinda aprova adicional 
de R$ 73,5 milhões ao orçamento
Montante garante crédito para novos investimentos no 
setor; projeção do Município ultrapassa R$ 600 milhões

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última se-
gunda-feira (30), a autorização 
para abertura de créditos 
adicionais e suplementares 
especiais de R$ 73,5 milhões. 
A expectativa é que parte do 
valor seja destinado à Educa-
ção para aquisição de imóvel 
para a rede municipal.

Depois de um pedido de 
adiamento ser derrubado por 
7 votos a 2, a autorização do 

crédito suplementar foi apro-
vada por 8 a 1, sendo o único 
voto desfavorável feito pelo 
vereador Gilson Nagrin (PP), 
que havia pedido a postergação 
da votação.

Conforme o projeto aprova-
do, o prefeito Isael Domingues 
(PL) está autorizado a abrir 
créditos adicionais suplemen-
tares ao orçamento da cidade 
(em 2021 o valor definido era 
de R$ 531.380 milhões) até o 
limite de R$ 73,5 milhões. Des-
se montante, 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 Executivo 
ressaltou que “será indicado 
o recurso de excesso de arre-
cadação a ser verificado no 
exercício da Fonte Tesouro, 
recursos próprios ou decorren-
tes de cota-parte constitucional. 
(...) Esse excesso de arrecadação 
projetado é reflexo do atual 
cenário econômico, que tem 
demonstrado um crescimento 
acima do patamar pré-pande-
mia”.

O projeto retorna ainda nesta 
semana para a Prefeitura.

Fotos: Gabriel Mota


