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Comércio espera vender mais no Carnaval
Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia

Os estabelecimentos da região estão otimistas com o
aumento da procura por fantasias e acessórios para o
Carnaval. A expectativa dos comerciantes, principalmente de Suzano, é de que as vendas aumentem em
5% neste período. Cidades, página 5
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SUZANO

O afastamento cautelar de Denis Cláudio da Silva (DEM) sugerido por juíza vai depender de maioria absoluta

Legislativo vota afastamento
de vereador investigado hoje

Cibelli Marthos

A Câmara de Suzano retoma hoje os trabalhos, e
nesta primeira sessão do ano
votará o afastamento cautelar
do vereador Denis Cláudio
da Silva (DEM) sugerido
pela juíza Érica Marcelina
Cruz, da 1ª Vara Criminal de
Suzano. A medida se deve a
investigação de um suposto
superfaturamento na compra
de pó de café feita pela Casa
de Leis, quando ainda era
presidida pelo parlamentar.
Dois funcionários do setor de
Compras e de Licitação do
Legislativo já foram afastados
desde dezembro de suas
funções por envolvimento
com o caso.
O processo de investigação
da possível fraude foi iniciado
a partir de uma denúncia
apresentada ao Ministério
Público (MP) do Estado. A
ação tem como elemento

uma delação premiada que
apontou irregularidades já no
processo licitatório vencido
pela empresa Service Mille
Comercial LTDA ME para a
aquisição de gêneros alimentícios, mais especificamente
café, para consumo na Casa.
A proposta vencedora previa
a compra de uma tonelada
de café torrado e moído, tipo
tradicional, da marca Pilão,
pelo valor de R$ 27.300.
Dessa forma, cada pacote,
que pode ser encontrado
no comércio por um preço
médio de R$ 8, teria custado
mais de R$ 20.
As informações apresentadas na delação também
davam conta que parte do
valor dos pagamentos seria
repassado ao ex-presidente
da Câmara, configurando o
desvio de recursos públicos
por meio de superfaturamento
e falsificação de notas fiscais.
Em seu despacho proferido

Divulgação

Vereador é investigado em suposto superfaturamento quando presidia a Câmara

em novembro de 2017 e que
pode ser consultado no site
do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP), a juíza
menciona que “pairam contra

os réus indícios acerca da
formação de grupo com o
objetivo de fraudar a licitação
com objeto de adjudicação
de café (objeto de apuração

nestes autos), expediente licitatório referente à aquisição
de cadeiras e apreensão de
grande quantidade de medicamentos, estes dois últimos

objetos de inquérito policiais,
e desviar recursos públicos
em benefício próprio”.
Érica finaliza sua decisão
sugerindo a “suspensão do
mandato eletivo do acusado,
entretanto, considerando o
precedente da Corte Constitucional e vislumbrando que
a medida cautelar implica em
impossibilidade do exercício
regular do mandato parlamentar, tem-se que depende
de deliberação da nobre
Casa Legislativa Municipal
a que integra o parlamentar
denunciado em foco”.
A votação se dará por
maioria absoluta, ou seja, a
suspensão dependerá de pelo
menos 11 votos favoráveis.
O Dat entrou com contato
com gabinete do vereador
para que ele se manifestasse sobre as declarações da
juíza e sobre a votação, mas
não recebeu retorno até o
fechamento da edição.

Consultas e exames

Parceria com Senac

Prefeitura informatiza
agendamento na Saúde

Suzano deverá receber
núcleo de qualificação

Em caráter experimental,
Secretaria de Saúde de Suzano
implementou este mês uma
estrutura informatizada para
o agendamento de exames e
consultas médicas em diversas
especialidades no Ambulatório de Especialidades
Dr. Joracy Cruz (rua Kazuo
Kagiwara, 33, Parque Santa
Rosa). O objetivo é qualificar
a estrutura de trabalho com
uma nova plataforma digital.
Por meio de um software
semelhante ao utilizado pelo
governo do Estado na Central
de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde (Cross), a
Prefeitura inicia a migração
do sistema de planilhas para
a nova plataforma integrada
com as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), que encaminham
a demanda para a execução
dos procedimentos.

Irineu Júnior/Secop Suzano

Estrutura funciona no Ambulatório de Especialidades

De acordo com o secretário
de Saúde, Luis Claudio Rocha
Guillaumon, essa mudança
trará mais praticidade aos
funcionários que atuam na
regulamentação de vagas. As
especialidades com maior
demanda são ortopedia,
neurologia, dermatologia,

homeopatia, entre outras.
Guillaumon ressalta que
o procedimento junto ao
público continua o mesmo,
alterando somente a estrutura
interna de trabalho. Segundo
ele, uma nova unidade de
especialidades está sendo
pleiteada junto ao Estado.

A Prefeitura de Suzano está
na fase final de negociações
com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(Senac) para a implantação
de um núcleo de aprendizado
voltado para até 400 pessoas
em cursos de qualificação
profissional. A expectativa
é que a novidade esteja disponível à população a partir
do segundo semestre.
A iniciativa envolve o trabalho de diversas secretarias
municipais, entre elas a de
Desenvolvimento Econômico
e Geração de Emprego. O
objetivo é abrir mais um
canal onde a população
possa participar de cursos de
qualificação profissional com
duração média de 80 horas.
Nas conversas entre os
representantes do Executivo
e os dirigentes do Senac,

foram oferecidos diversos
prédios públicos municipais
para atender às demandas do
novo núcleo de aprendizagem:

e Geração de Emprego, André
Loducca, poderá funcionar
em conjunto com a Escola
de Governo – iniciativa da
Prefeitura para promoção
de cursos de qualificação
entre os quase cinco mil
servidores públicos.
Iniciativa tem foco
Loducca explicou que a
na geração de renda
variedade de cursos dispoe emprego e deve
níveis pela entidade será
ser iniciada no
direcionada à geração de
segundo semestre
postos de trabalho e renda.
“O catálogo de cursos que o
Senac disponibiliza é muito
ambiente de convívio, setor vasto e diversificado, podendo
administrativo, de duas a ter diversas abordagens em
quatro salas de aula e um nosso município. O objetivo
auditório para 70 pessoas. é dar àqueles que querem
O local terá capacidade de começar seu próprio negóatender de 200 a 400 alunos cio, ou querem atender às
por ciclo.
demandas do mercado de
O núcleo do Senac, segundo trabalho local, o conhecio secretário municipal de mento necessário”, afirmou
Desenvolvimento Econômico o secretário.

