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Inaugurado, Polo de Construção Civil
oferece cursos profissionalizantes
Marcos Vinício Cuba

A população de Pindamonhangaba agora conta com o
Polo Regional de Construção
Civil, que foi inaugurado na terça-feira (6), no Vale das Acácias,
em Moreira César. No Polo, os
moradores podem fazer cursos
de pedreiro, encanador, azulejista e assentador de pisos, todos com duração de dois meses.
Os alunos que estiverem desempregados e que não estejam
recebendo nenhum benefício
social terão direito a uma bolsa
de R$ 420 durante o período do
curso. A cerimônia de entrega
do espaço contou com a presença do prefeito de Pindamonhangaba, da presidente do Fundo
Social do Estado, Lu Alckmin,
dentre vereadores e outras autoridades.
PÁGINA 3

Empreender é
lançado nesta
quinta-feira
O projeto Empreender 2014
será lançado nesta quinta-feira
(8), às 19 horas, no auditório da
Acip – Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba.
O projeto, que visa buscar soluções para o desenvolvimento
empresarial, tem a parceria da
Prefeitura de Pindamonhangaba, do Sebrae e da Facesp.
PÁGINA 5

Ouvidoria
da Apae vai
beneﬁciar
instituição

Autoridades participaram da inauguração do Polo no Vale das Acácias, Moreira César, na terça-feira (6)

Medalhista Olímpico
coordenará projeto em Pinda
O medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro concedeu uma entrevista à Tribuna do
Norte, relatando a importância do incentivo
às categorias de base para o futuro do esporte no país. O atleta vai coordenar o Pro-

jeto Olímpico de Atletismo e Cidadania, que
será desenvolvido em Pindamonhangaba
por meio de uma parceria entre a Prefeitura
e indústria Gerdau.
ESPORTES 8
Divulgação

PÁGINA 5

Família
comemora
convocação
de Luiz
Gustavo
O empresário Jardel Dias comemorou a convocação do seu
irmão, o volante Luiz Gustavo
para a Copa do Mundo. Jardel
Dias disse que sempre sonhou
em ver o irmão na Copa e que
o momento será ‘inesquecível
para toda família’.
PÁGINA 2

As inscrições para a 1ª Etapa
do Circuito Corrida de Rua 2014
terminam nesta sexta-feira (9),
ou até acabarem as vagas.
Interessados devem fazer as
inscrições no Centro de Treinamento Luiz Caloi, das 14 às 18
horas, e apresentar o RG. A prova será disputada no dia 17 de
maio, com largada no Largo do
Quartel, a partir das 18 horas.
PÁGINA 3

NOVO MÉTODO
FACILITA
APRENDIZAGEM
DE MATEMÁTICA
PÁGINA 2
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA
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Familiares comemoram
convocação de Luiz Gustavo
Vale News

Desde a Grécia Antiga,
corrida sempre foi destaque

S

e for considerada esporte, a caminhada é
o que tem mais adeptos em todo o mundo.
Isso porque a atividade é corriqueira, simples e gratuita, ou seja, está livre para o acesso de
todos.
Em um segundo estágio, vem a corrida, que
também pode ser praticada por qualquer pessoa
– exceto casos extremos de proibição médica ou
dificuldade de locomoção.
Por fim, correr é o esporte da vez. Para isso
não precisa de uma pista moderna ou de uniformes caros. O esporte é bem democrático. Isso
talvez seja um dos atrativos desse segmento. Em
Pindamonhangaba, por exemplo, o número de
praticantes cresce a cada dia, seja nas academias,
nos centros esportivos ou nas ruas e avenidas da
cidade – sempre há uma pessoa correndo.
Haja ‘maratonas’ para tanta gente.
A corrida, no caso a ‘Maratona’, foi o primeiro esporte ‘oficial’ do mundo. Porque na Grécia
Antiga, o nome foi instituído como uma homenagem à lenda grega do soldado ateniense Feidípedes, um mensageiro do exército de Atenas,
que teria corrido cerca de 40 km entre o campo
de batalha de Maratona até Atenas para avisar os
cidadãos da cidade da vitória dos exércitos atenienses contra os persas, e morrido de exaustão
após cumprir a missão.
O ato deu base para a consolidação dos Jogos
Olímpicos da era antiga. Mais que isso, uniu povos e se demostrou capaz de interromper guerras
e batalhas – tudo por uma simples e gloriosa corrida.
Terminar um percurso de 42, 21, 10, 5, 4 km é
‘libertador’ para os praticantes.
Em relatos, atletas fundistas dizem que os primeiros quilômetros são os piores. Deixados para
trás, depois só vem a alegria e a ansiedade de
atingir o objetivo e superar os limites.
Superação, aliás, é o que centenas de pessoas
vão fazer no dia 17 de maio, com a corrida noturna de Pindamonhangaba. Encarar os 7,5km não
é tarefa fácil, mas com cabeça no lugar e um certo
preparo físico, todos chegam lá.
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Os familiares de Luiz Gustavo comemoraram a convocação do volante para disputar a
Copa do Mundo, anunciada na
manhâ de quarta-feira (7). De
acordo com seu irmão, Jardel
Dias, os últimos dias foram de
muita ansiedade.
“Estávamos
apreensivos
com a convocação, embora já
tivéssemos a certeza que ele
seria convocado, devido ao que
ele fez pelo Brasil nos últimos
jogos. Mas o alívio só veio mesmo quando vimos a foto e ouvimos o nome dele”, relevou o
irmão do craque.
Jardel Dias, irmão de
Luiz Gustavo, disse
que o momento é
inesquecível

Segundo Jardel, a presença
de Luiz Gustavo será de grande
emoção para toda família. “Eu
acompanho Copa do Mundo
desde 1990 (Itália) e confesso
que este foi o momento mais
especial para mim. Meu pai
Antonio e minha avó Irondina
também ficaram muito emocionados. Não há palavras para
este momento. Ter meu irmão
com a camisa do Brasil, disputando uma Copa aqui no Brasil
é inexplicável”.
Jardel disse que Luiz Gustavo está focado no campeonato
Alemão, porque seu clube, o
Wolfsburg, ainda disputa uma
vaga para a Champions League.
“Após a finalização da Bundesliga, ele vai colocar 100% da
cabeça na seleção e vai brigar
muito para defender o Brasil”.

Oficina de Bioconstrução no Ribeirão Grande
Divulgação

A Vivência em Bioconstrução Pé no Barro reuniu
dezenas de participantes no Ribeirão Grande no
final de abril. A atividade apresentou as técnicas
de taipa de mão e tijolos de terra/palha; abordou
também o revestimento ecológico: Calfitice.
Segundo o coordenador da oficina, Alexandre
Almeida, o Calfitice é uma sigla em espanhol que
se refere aos ingredientes empregado na massa
do revestimento: cal + fibras + tierra (terra) +
cemento (cimento). O método é muito utilizado em
construções em bambu na Colômbia e serve para
revestimentos de paredes e coberturas. Essa técnica
foi ‘abrasileirada’ com a utilização de saco de juta
como película final que além de proporcionar efeito
de textura também promove maior resistência
mecânica evitando rachaduras, e também permite
excussão de relevos, afirmou Almeida.
A oficina contou com a participação e colaboração dos bioconstrutores Luciano Paiva e Bruno
Sales, que compartilharam sua experiência em
construção sustentável em vários estados do Brasil.
As próximas vivências serão de implantação de
telhado vivo: cobertura com vegetação que proporcionam melhor conforto térmico e paisagístico.
Interessados em participar devem entrar em contato com Alexandre Almeida pelo telefone 9 92073193 ou alexandre@biomasnaturais.com.br.

César & Maycon
ACIDENTE
Alan
de
Oliveira
recebe
carro
tocam na
Mulher é
Ferroviária
A série Som ao Vivo no Deck
da Piscina da Associação Atlética
Ferroviária prossegue nesta sextafeira (9), com apresentação da dupla César & Maycon. Associado em
dia não paga e ainda pode retirar
até dois convites mediante apresentação do nome dos convidados,
com antecedência, na Secretaria
do Clube. Na hora do evento o ingresso custa R$ 10. Mulher, até
23h30, não paga (após esse horário, R$ 5).
Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro

O Sindicato dos Metalúrgicos de PindamonhangabaCUT entregou nessa terçafeira (6), o carro ao sócio
premiado Alan de Oliveira,
da Confab Equipamentos. A
entrega oficial das chaves do
carro ocorreu na portaria da
fábrica, durante a troca dos
turnos.
O presidente do sindicato,
Renato Marcondes, o “Mamão”, agradeceu ao Alan por
contribuir com o movimento
sindical. “Muito obrigado por
você acreditar no sindicato”,
disse Mamão.
O coordenador do comitê
sindical da Confab Equipamentos, Vicente Caetano, o
“Serrinha”, parabenizou Alan
e reforçou o convite para a
confraternização pelo Dia
do Trabalhador, que será
no dia 17 de maio. O evento
será exclusivo para sócios do
sindicato na Confab Equipamentos. Os interessados
devem entrar em contato com
a direção de base.
A relação completa dos
ganhadores das 10 TVs 39”,

Divulgação

das cinco bicicletas e as fotos
das confraternizações feitas
por fábrica podem ser acessadas no site www.sindmetalpinda.com.br.
Transparência. O
secretário geral Herivelto
Moraes, o “Vela”, ressaltou a
transparência do sorteio, que
contou com a participação
de vários trabalhadores em
todo o processo e com grande

presença da categoria.
Ele também citou a necessidade dessa mesma união na
campanha salarial. “Tenho
certeza que a partir desse
prêmio vocês vão acreditar
ainda mais no sindicato. Logo
teremos nossa campanha
salarial, sabemos que este
ano ela será difícil e vamos
precisar novamente da união
dos trabalhadores.”

EXPEDIENTE

atropelada
por trem
no centro
Um acidente envolvendo um
trem deixou uma mulher ferida
após ser atropelada na manhã da
última terça-feira (6), em Pindamonhangaba.
O acidente ocorreu por volta
das 11h40 no trecho da linha férrea que passa pela Rua Doutor
Campos Sales, na região central.
Segundo informações de testemunhas o trem estava em baixa
velocidade e a vítima foi atingida
após avançar a cancela.
O resgate foi acionado e encaminhou à vítima ao Pronto-Socorro com ferimentos leves.
Este é o segundo acidente registrado com trem este ano no
município. Em janeiro, um homem veio a falecer após ter sido
atropelado na região do bairro do
Araretama
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cidade
Polo de Construção oferece cursos
de pedreiro, encanador e azulejista

Marcos Vinício Cuba
***
Pindamonhangaba conta com um Polo Regional de
Construção Civil no bairro
Vale das Acácias. A inauguração do espaço ocorreu
na tarde de terça-feira (6),e
contou com a participação
da população; da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, Lu Alckmin; de representantes da Câmara de
Vereadores e da Prefeitura
de Pindamonhangaba, entre outras autoridades.
No Polo de Construção
Civil, os moradores poderão fazer os cursos de pedreiro, encanador, azulejista e assentador de pisos
no. As aulas serão desenvolvidas em dois meses. Os
alunos que estiverem desempregados e que não estejam recebendo nenhum
benefício social, terão direito a uma bolsa de R$ 420
durante o período do curso.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba afirma
que o objetivo deste trabalho é contribuir com o desenvolvimento social. Este
polo irá capacitar pessoas
que necessitam de inclusão no mercado de trabalho e isso é inclusão produtiva. Ela salienta que
este convênio dá oportunidade à população.

Marcos Vinício Cuba

Prefeito e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado com alunos da 1ª turma
O prefeito de Pindamonhangaba comenta que
com o Polo de Construção
Civil muitas pessoas terão
a chance de aprender e que
o aprendizado é muito importante.“Trouxemos muitas empresas para Pinda e
as pessoas devem se qualificar para conquistar uma
vaga. Hoje em dia é difícil
encontrar um bom pedrei-

ro, por exemplo. Parabéns
a todos que estão aproveitando essa oportunidade”,
finaliza o prefeito.
Lu Alckmin conta que
ficou muito contente ao
participar da inauguração
do Polo e saber que as aulas serão em Moreira César, porque é o lugar em
que viveu por 13 anos e
aprendeu a ser solidária.

“Quando procurei o prefeito ele ficou entusiasmado e ofereceu o espaço.
O Fundo Social do Estado fornece o uniforme,
passamos a verba para a
compra de materiais de
consumo e materiais permanentes. Cada um que
irá aprender um ofício
terá uma vida melhor”,
enfatiza Lu Alckmin.

Alunos agradecem
pela oportunidade
Os alunos que integram a primeira turma
estão gratos pela oportunidade para se preparar e gerar a própria
renda futuramente. Oranilde Isabel Silva Ferraz,
estudante do curso de
azulejista e assentador
de pisos, conta que está

muito feliz com as aulas
e afirma que aprender
este ofício é interessante
para poder fazer em casa,
para amigos, familiares
e, quem sabe, ganhar um
dinheiro com este trabalho. Ela revela que sempre gostou dos trabalhos
com pisos e azulejos e
isto a empolgou para fazer a matrícula.
Claudinei Alves de
Queiroz está no curso
de pedreiro e afirma que
decidiu fazer este curso
porque a construção civil está em alta e é uma
excelente oportunidade
para ter um emprego fixo
receber um salário no final do mês.
Lista de espera
Os interessados em
fazer um dos cursos oferecidos devem procurar
o Polo de Construção
Civil e deixar o nome na
lista de espera. Após a
conclusão das aulas desta primeira turma, serão
chamados os que estiverem na lista.
Para deixar o nome na
lista de espera basta ir ao
Polo de Construção Civil,
localizado na avenida dos
Cravos, 240, Vale das Acácias, de segunda a sextafeira, das 8 às 11h30 e das
13 às 16 horas. É preciso
levar o RG, CPF e comprovante de residência.
Divulgação

Inscrições abertas para
Circuito de Corrida de Rua
Marcos Vinício Cuba
***
A corrida de rua é uma atividade
que tem atraído muitos competidores.
A prova noturna obteve grande sucesso
no ano anterior e a 1ª Etapa do Circuito Corrida de Rua de 2014 também
ocorrerá à noite. Crianças, jovens e
adultos poderão se inscrever, o prazo é
até sexta-feira (9), no entanto, as vagas
são limitadas e poderão se esgotar.
Os interessados em participar devem
ir ao Centro de Treinamento Luiz Caloi,
próximo ao Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, para se
inscrever. O atendimento para efetivar
a inscrição é das 14 às 18 horas, é preciso apresentar RG.

O Circuito Corrida de Rua é realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Esportes e Lazer, em parceria com
a Etep Faculdades. A prova deverá
ocorrer no dia 17 de maio e a primeira largada está prevista para as 18
horas. A largada e a chegada serão na
praça Padre João Faria Fialho, Largo
do Quartel.
O Sindicato dos Metalúrgicos
também firmou uma parceria com a
organização para promover a 1ª Etapa
do Circuito de Corrida de Rua e na ocasião irá comemorar os 126 anos da Lei
Áurea. O público poderá divertir-se com
as atrações culturais que serão levadas
à praça.
Portal R3

Corredor Robson Karlos, o Robinho, é um dos destaques das competições

Produtores puderam conhecer as recentes tecnologias do agronegócio

Pinda leva produtores para a Agrishow 2014
Maria Fernanda Munhoz
***
A Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola
“Agrishow 2014”, realizada entre 28 de abril e 2 de
maio, movimenta bilhões
de reais em volume de
negócios no país, transformando Ribeirão Preto
na capital do agronegócio
durante seus dias de realização. Produtores rurais
de todo o Brasil se reúnem
no evento, que contou este
ano com 790 marcas expositoras e reuniu 161 mil
visitantes em uma área de
100 hectares, mostrando as
mais recentes tecnologias
dedicadas ao agronegócio.
Pindamonhangaba também participou da Feira. A
parceria entre a Prefeitu-

ra de Pinda, por meio da
Secretaria de Governo e
Departamento de Agricultura, o Faesp - Federação
da Agricultura do Estado
de São Paulo, o Sindicato
Rural e o Senar - Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural possibilitou a ida de
37 produtores rurais da cidade, entre agricultores e
pecuaristas, ao evento.
De acordo com o diretor de Agricultura da Prefeitura, a participação em
eventos como este é de
grande importância para
atualizar e motivar os produtores rurais de Pinda.
A Agrishow tem a presença de pequenos, médios e
grandes fabricantes, atendendo a todos os produtores rurais, independen-

temente do tamanho da
propriedade e cultura.
Segundo informações
do presidente do evento,
Maurílio Biagi Filho, a
feira manteve em 2014 o
faturamento registrado no
ano passado, entre R$2,6
bilhões e R$ 2,7 bilhões.
A intenção do Departamento de Agricultura
da Prefeitura é levar os
produtores de Pinda a diversos eventos como este
durante o ano. Dentro
do calendário de feiras e
exposições do estado, o
próximo será a 21ª Hortitec – ExposiçãoTécnica de
Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas – que será realizada
em Holambra-SP, de 28 a
30 de maio.
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Professor Osvaldo convida Ricardo Piorino volta a
Vereador Roderley Miotto
população para reunião do alertar sobre os problemas da solicita construção de um
Núcleo da Polícia Comunitária segurança em Pindamonhangaba PSF no bairro do Vila Rica
O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
convida toda a população
Pindamonhangabense para
participar da reunião do Projeto Núcleo da Polícia Militar
Comunitária, que acontecerá
no próximo dia 13 de Maio,
terça-feira, às 09h30, na sede
da Polícia Militar de Pindamonhangaba.
A reunião do Núcleo conta
com a presença dos Grupos de
Trabalho (Gts) da Educação,
dos Bairros e do Comércio. Diversas pautas serão colocados
em discussão com o objetivo
de integrar os conhecimentos
para um melhor atendimento
das demandas dos problemas
enfrentados pelas escolas, famílias e pelos moradores dos
bairros de nossa cidade.
O Projeto conta com a
presença de diversas autoridades do município como o

Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Lourusso Cavalheiro, representante do CMDCA, os integrantes do Conselho Tutelar,
Professores Mediadores, Coordenadores e Representantes das
Escolas Estaduais e Municipais,
Coordenadores da Mobilização
Social pela Educação, além de
autoridades civis e eclesiásticas, representantes dos projetos
Parceiros do Amanhã e Proerd,
dentre outros.
O vereador Professor Osvaldo ressalta a importância desta
reunião. “Não há dúvidas de
que essas reuniões tem proporcionado aos seus participantes
encontrar e discutir possíveis
soluções para os problemas de
nossa comunidade”.
O vereador pede ainda que
esta reunião seja divulgada
junto às escolas, conselhos,
associações, igrejas e etc.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Assessoria

“A situação é alarmante e o Governo do Estado
e a Prefeitura precisam adotar medidas urgentes
para amenizar o problema”
Durante a sessão ordinária
realizada no dia 24 de abril,
o presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) usou
a tribuna e voltou a alertar sobre o problema da segurança
pública em nossa cidade. Ele
relatou que nos últimos dias,
inúmeros crimes deixaram a
população preocupada.
Piorino lembrou que, após
a Audiência Pública que foi
realizada em Pindamonhangaba com a participação de
diversas autoridades, a situação continua um verdadeiro
caos na área da segurança. “A
situação está insuportável e
fora do controle do Governo
do Estado e da Administração Municipal. Parecem
que os governantes estão

nocauteados e sem poder de
reação. Estamos recebendo
munícipes assustados em
nossos gabinetes”, observou
o presidente da Câmara, Ricardo Piorino.
O vereador isentou a PM
e disse que “os policiais estão
fazendo o que podem e um
trabalho sobrehumano nesta
área, porém o número de
policiais é insuficiente”. Piorino solicitou aos vereadores
que cobrem os deputados de
seus partidos para que façam
gestões junto ao Governador
no sentindo de solucionar esse
crucial problema.
“Precisamos nos unir para
dar uma resposta à população
de Pindamonhangaba. Do
jeito que está não podemos ficar”, alertou Ricardo Piorino.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

O vereador Roderley Miotto (PSDB), solicitou na Sessão
Ordinária, do último dia 5 de maio, para que o Prefeito e a
Secretária de Saúde, realizem estudos para implantação com
urgência de um PSF - Programa de Saúde da Família, no bairro
do Vila Rica.
O vereador esteve em reunião com o Presidente do bairro,
senhor Ronaldo, onde recebeu do mesmo, um abaixo-assinado
com mais de duas mil assinaturas de moradores, que solicitam
a construção deste local destinado à saúde.
“Vale ressaltar que o Vila Rica é um bairro bastante populoso e tal obra beneficiará ainda os bairros Jardim Resende,
Residencial Lessa, Mombaça, Quadra Coberta e outros bairros
adjacentes, podendo assim desafogar o posto central e melhorar
o atendimento de toda população. Espero que minha solicitação
seja atendida”, enfatiza o vereador.
Roderley agradece pedidos atendidos
O vereador Roderley Miotto agradece ao Prefeito, bem como
os funcionários do DSM - Departamento de Serviços Municipais,
além dos funcionários do setor de posturas, por estarem resolvendo com agilidade as limpezas de terrenos e notificações de
proprietários que o Vereador vem encaminhando. “Agradeço a
prontidão em atender estas solicitações, pois estamos em alerta
em nossa cidade, batalhando diariamente para que a população
se conscientize com relação a jogar lixo em locais inapropriados,
fazendo com que haja a proliferação do mosquito da dengue.
Solicito mais uma vez aos moradores que se conscientizem do
risco que a dengue traz”, conclui o vereador.

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Vereador Professor Osvaldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Dr. Marcos Aurélio
homenageia Sociedade
São Vicente de Paulo
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio
Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR) homenageou a Sociedade
de São Vicente de Paulo – SSVP
em Sessão Solene realizada pela
Câmara de Vereadores, no dia
28 de abril. A homenagem foi
realizada atendendo ao Requerimento nº 924/2014, de autoria
do vereador Dr. Marcos Aurélio,
subscrito pelo vereador Cal.
A Sociedade de São Vicente
de Paulo é uma conceituada
organização e um movimento
católico internacional de leigos
fundado na França há mais de
180 anos, por Antônio Frederico
Ozanam. A SSVP chegou ao
Brasil, oficialmente, em 16 de
novembro de 1872 e, em Pindamonhangaba, foi instalada em 27
de abril de 1911. São 103 anos de
trabalhos exemplares em Pinda.
Prestar serviços aos que estiverem em dificuldades, levá-los
a Deus, sempre que possível e
aliviar o sofrimento e promover
a dignidade e a integridade do
homem são missões que fazem
parte do dia a dia dos vicentinos.
A SSVP não somente procura
eliminar a miséria, mas também
descobrir e remediar as situações
que a geram.
Na Sessão Solene, foram
homenageados os seguintes con-

frades e consócias: Eva Marques
Pedroso (Conselho Particular de
Pindamonhangaba); Manoel Luiz
de Almeida (Conselho Particular
Moreira César); Mário dos Santos
(Conselho Particular São Sebastião); João Benedito de Melo
(Conselho Particular Sagrado
Coração de Jesus); Antônio Bernardes (Conselho Particular Vila
São Benedito); Afonso Brandão
de Faria (Conselho Particular
Santo Antônio do Pinhal); Maria
Izabel do Nascimento (Conselho
Particular Campos do Jordão);
José Ribeiro Leite (Conselho
Particular Sagrada Família);
Porfírio Moreira da Silva Lima
(Conselho Particular Nossa Senhora do Bom Sucesso); Cristino
Gilmar do Nascimento (Conselho
Central) e Lourenço Prolungatti
(Homenagem Póstuma).
O vereador Dr. Marcos Aurélio parabeniza a todos os Vicentinos e ressalta que “a SSVP
chegou à Pindamonhangaba em
abril de 1911 e de lá até esta data
só têm feito o bem às pessoas mais
necessitadas. Por isso, é que os
confrades e consócias são merecedores de todas as honrarias,
porque levantam a bandeira da
caridade, do amor, da justiça e
da fraternidade”.

Vereador Ricardo Piorino

Martim Cesar pede
melhorias na rua Olivar de
Araújo, no Alto do Cardoso
O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Poder Executivo providências junto ao
departamento competente, para
que sejam feitos estudos visando
melhoria asfáltica e infraestrutura, com guias e sarjetas, na rua
Olivar de Araújo - “Calazans”,
no bairro Alto do Cardoso, visto
que os moradores reclamam de
buracos que acumulam água das
chuvas, tornando-os potenciais
focos do mosquito da dengue,
além de colocar em risco a
segurança dos moradores e dos
veículos que por ali trafegam.
Lixeiras próximas
aos pontos de ônibus
O vereador Martim Cesar
pede ao prefeito Vito Ardito,
para que sejam colocadas lixeiras
próximas aos pontos de ônibus,
localizados à rua Rubião Junior,
no centro; na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, próximo a Prefeitura e na avenida

Doutor Jorge Tibiriçá próximo a
Padaria São Benedito. Segundo
o vereador, a instalação destas
lixeiras se faz necessária para
manter a região limpa, evitando
a poluição ao meio ambiente.
Reforma da
Quadra Coberta
Atendendo ao pedido do
vereador Martim Cesar, encaminhado na Sessão Ordinária
do dia 7 de março, através do
Requerimento nº 448/2014,
solicitando informar quando
serão iniciadas a reforma da
Quadra Poliesportiva Professor
Manoel Cesar Ribeiro - “Quadra
Coberta”, no bairro Chácara da
Galega. Em resposta, o Prefeito
Vito Ardito, informou através do
Ofício nº 556/2014 – GAB, conforme reportado pela Secretaria
competente, que estão sendo
tomadas providências para a reabertura do Processo de Licitação
em atenção a reivindicação.
Assessoria

de

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
16ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 12 de maio de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 07/2014 – Comunica Veto ao Autógrafo n° 22/2014, que
“Dispõe sobre o plantio de uma muda de árvore na compra de automóvel
novo no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”. (Ref.
ao Projeto de Lei n° 139/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 11/2014, do Vereador Antonio Alves da Silva, que
“Dá nova redação ao inciso I do artigo 2°, da Lei n° 3.966 de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as gratuidades e descontos
no transporte coletivo de passageiros no município de Pindamonhangaba,
e dá outras providências”.

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Pregão Presencial nº 04/14
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto
pregão presencial, nº 04/14, com encerramento dia 20/05/2014, às 10h00, para a
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2. Maiores
informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às
17h00, inexistindo custo para retirada na Câmara. Estão facultadas visitas técnicas
ao local de prestação dos serviços, mediante prévio agendamento. O edital também
estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br sem ônus.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Vereador Martim Cesar

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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CIDADE
Programa sobre empreendedorismo
será lançado nesta quinta-feira
Os empresários de Pindamonhangaba que desejam buscar soluções para
problemas comuns em
determinada área de atuação podem fazer parte do
programa Empreender.
O lançamento do Empreender 2014 será realizado nesta quinta-feira (8),
às 19 horas. A solenidade será na sede da Acip e
contará com a presença de
representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba, Sebrae-SP e Facesp.
Este trabalho tem
como proposta a formação de núcleos setoriais

de empresas do mesmo
segmento, com isto, os
empresários,
moderados por um consultor,
reúnem-se para discutir problemas comuns
e buscar soluções conjuntas. O programa visa
elevar a competitividade
das micro e pequenas
empresas, promovendo o
desenvolvimento organizacional das associações
comerciais.
Atualmente, o programa possui sete núcleos setoriais em Pindamonhangaba, alguns já formados
e outros em desenvolvi-

mento. São setores de beleza, alimentação fora do
lar, mulheres empreendedoras, escolas, contabilidade, publicidade volante
e artesanato.
Para participar é preciso ser um empresário
de alguns dos segmentos
já existentes, ter disponibilidade para marcar
presença nas reuniões e
comprometimento com
o grupo. Mais informações também podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3644-7104 ou enviar um
e-mail para empreender@
acipinda.com.br.

Arquivo TN

O programa visa elevar a competitividade das micro e pequenas empresas

Apae terá benefícios com a ouvidoria
ANA CAMILA CAMPOS
***
No final do mês de
abril, a Apae - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba recebeu a visita
do ouvidor da Feapaes/SP
- Federação Estadual das
Apaes, Roberto Barbosa.
Na ocasião, ele comentou
sobre a implantação da
ouvidoria, os benefícios
que isso vai gerar para
cada unidade da Apae e
conheceu os trabalhos desenvolvidos pelo órgão em
Pindamonhangaba.
Ouvidoria Feapae
De acordo com a presidente da Apae Pindamonhangaba, Maria Giovana
do Amaral, a ouvidoria foi
uma ferramenta criada a
fim de aproximar essas unidades da própria central da
Federação, favorecendo o
fortalecimento da rede.
Caso a Apae necessite,
ela envia um e-mail para
a ouvidoria, que repassa o
comunicado para o setor
competente e acompanha
o trâmite, a fim de saber se
a questão foi solucionada.
Durante a visita, o ouvidor regional ficou a par de
todos os projetos desenvolvidos na Apae de Pindamonhangaba e também, de
toda a sistemática de funcionamento da unidade.

Divulgação

Barbosa foi recebido pela direção da Apae e alunos, e explicou o funcionamento da ouvidoria
“Ele foi muito atencioso. Sabemos que ele ficará responsável pelo nosso
atendimento e pelo retorno”, comentou Giovana.
A presidente disse também que Barbosa discorreu sobre os progressos
notados com o desenvolvimento do trabalho do novo
presidente da Fenapaes - Federação Nacional
das Apaes, Marco Aurélio
Ubiali, que está promovendo um movimento mais

articulado em rede, dando
uma “cara nova” ao trabalho das Apaes e funcionando como uma injeção de
ânimo para cada unidade.
Mudanças
Giovana comenta que,
anteriormente, não havia
uma rede propriamente
dita, ou seja, cada Apae ia
desenvolvendo seus trabalhos por si só, isoladamente.
Ela relembra que, inclusive, quando chegou à
direção, estranhou o mo-

delo de trabalho, pois ela
vinha de um sistema educacional escolar do Estado, no qual todos os serviços eram interligados.
“Agora,
percebemos
um movimento diferente.
Em cada reunião existe
um estudo para que haja
maior amparo do trabalho
desenvolvido”, afirma.
Cada Apae possui um
destaque em alguma área
de atuação, por exemplo,
nos setores pedagógico

ou de assistência social,
e essa interação permite
que haja uma troca de experiências entre as unidades, para se aprimorarem
cada vez mais.
“Isso estreita o conhecimento e melhora as práticas por meio de uma ação
conjunta. Isso vai melhorar nossa prática e atendimento e quem ganha com
isso são os alunos. Nós
trabalhamos pelos nossos
alunos”, finalizou.

Homem
morre e
outro fica
ferido por
tiros
Um
homem
morreu e outro
ficou ferido após
serem
baleados
na noite de terçafeira (6), em Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia
Militar, as vítimas estavam na
rua Dr. Campo Sales quando foram
atingidas pelos tiros.
Os moradores
acionaram a polícia, que foi até o
local. Uma das vítimas estava sem
vida, e a outra foi
socorrida e levada
ao Pronto-Socorro, onde permanece
internada.
Ambos já tinham
passagem por furto. Ninguém foi
preso ainda. A Polícia está investigando o caso.

Bairro das Campinas receberá diversas obras
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando a construção de diversas
obras no bairro das Campinas. Uma área próxima às
obras da nova alça do viaduto do bairro recebeu, na última semana, terraplanagem
e está preparada para ter as
construções.
De acordo com informações da Secretaria de Obras
da Prefeitura, o local receberá um centro comunitário e uma escola municipal.
A construção dos prédios
será licitada no segundo semestre deste ano.
As melhorias irão beneficiar os moradores do bairro das Campinas e região.

Maria Fernanda Munhoz

A terraplanagem foi
finalizada e, em breve,
terão início as obras
no local
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 060/2014 de “Aquisição de polpa de fruta congelada para a alimentação
escolar conforme termo de referência”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12
meses, assinadas em 22/04/2014:
ATA nº 078/2014
ITEM

01

02

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA
KG

KG

CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA COM
LARANJA, CONGELADA
Produto não fermentado, não concentrado,
não
diluído,
através
de
processo
tecnológico
adequado.
Ingredientes:
Acerola e suco de laranja. Sem adição de
açúcar. Não deverá conter aromatizante(s),
corante(s) e conservante(s). Não contém
glúten. A polpa de fruta sabor acerola com
laranja
a deverá ser obtida de frutas frescas,
maduras, sãs e limpas c/ características
físico-químicas
químicas e organolépticas do fruto e
isentas de matéria terrosa, sujidades, de
parasitos e de detritos animais e vegetais.
Não deverá conter fragmentos das partes
não comestíveis
mestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal.
Características Físico-Químicas:
Químicas: Sólidos
solúveis em º Brix, a 20ºC (mín.): 11,0; pH
(mín.): 3,4; conforme Instrução Normativa
01, de 07/01/2000 – ANEXO II– MAPA.
Açúcar não redutor (sacarose):
carose): ausência.
Características Organolépticas: Aspecto:
Congelado. Isento de impurezas, insetos e
materiais estranhos contaminantes ou
tóxicos à saúde; Cor: vermelho alaranjado,
característico; Odor: característico, livre de
odores estranhos; Sabor: característico,
racterístico,
sem sabores estranhos. Prazo de Validade:
Congelado: (- 18ºC) – mínima de 2 anos a
partir da data de fabricação. Data de
entrega não deverá ser superior a 90 dias
da data de fabricação. Embalagem primária:
Embalados em polietileno de baixa
densidade
nsidade
(PEBD),
tipo
Sachês,
transparente,
atóxico,
hermeticamente
fechado, contendo 1 kg do produto e as
seguintes informações: Denominação de
venda, Marca do produto, Nome e endereço
do fabricante, Número de Registro no
Ministério da Agricultura, Data de validade
ou prazo máximo para consumo do produto
congelado, Data de fabricação, Número do
lote, o dizer: “Indústria Brasileira”, Peso
líquido, Lista de Ingredientes e Informação
Nutricional.

DE MARCHI

7,90

10.000

POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABOR
ABACAXI
Produto não fermentado, não concentrado,
não diluído, obtido da parte comestível do
abacaxi (Ananas comusus, L., Merril),
através de processo tecnológico adequado.
INGREDIENTES: Abacaxi. Sem adição de
açúcar. Não deverá conter aromatizante(s),
corante(s)
te(s) e conservante(s). NÃO CONTÉM
GLÚTEN. CARACTERÍSTICAS GERAIS: A
polpa de fruta sabor abacaxi deverá ser
obtida de frutas frescas, maduras, sãs e
limpas c/ características físico-químicas
químicas e
organolépticas do fruto e isentas de matéria
terrosa, sujidades,
s, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. Não deverá
conter
fragmentos das partes
não
comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal. Prazo
de Validade: Congelado: (-18ºC) – mínima
de 2 anos a partir da data de fabricação.
Data de entrega não deverá ser superior a
90 dias da data de fabricação. Embalagem
primária: Embalados em polietileno de
baixa densidade (PEBD), tipo Sachês,
transparente,
atóxico,
hermeticamente
fechado, contendo 1kg do produto e as
seguintes informações: Denominação de
venda, Marca do produto, Nome e endereço
do fabricante, Número de Registro no
Ministério da Agricultura, Data de validade
ou prazo máximo para consumo do produto
congelado, Data de fabricação, Número do
lote, o dizer: “Indústria Brasileira”, Peso
líquido, Lista de Ingredientes e Informação
Nutricional.
Embalagem
secundária:
Reembalados em caixas de papelão
reforçado, resistente à umidade do produto
congelado, com as abas superiores e
inferiores vedadas com fita adesiva
plastificada, contendo a marca do produto,
nome do fabricante, validade, data de
fabricação e número do lote, com
capacidade mínima de 6kg (6 sachês de
1kg) e máximo 14kg (ou 14 sachês de 1kg).

DE MARCHI

DESCRIÇÃO

7,58

03

KG

POLPA MISTA DE FRUTAS SABOR FRUTAS
VERMELHAS
(MORANGO,
AMORA E
FRAMBOESA), CONGELADA
Produto não fermentado, não concentrado,
não
diluído,
através
de
processo
tecnológico adequado. INGREDIENTES:
Morango, amora e framboesa. Sem adição
de
açúcar.
Não
deverá
conter
aromatizante(s),
corante(s)
e
conservante(s). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CARACTERÍSTICAS GERAIS: A polpa de
fruta sabor morango, amora e framboesa
deverá ser obtida de frutas frescas,
maduras, sãs e limpas c/ características
físico-químicas
químicas e organolépticas do fruto e
isentas de matéria terrosa, sujidades, de
parasitos e de detritos animais e vegetais.
Não deverá conter fragmentos das partes
não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal.
Características Físico-Químicas:
Químicas: Açúcar
não
redutor
(sacarose):
ausência.
Características
Toxicológicas:
Aromatizante(s),
Corante(s)
e
Conservante(s): ausência. Características
Organolépticas: Aspecto: congelado, isento
de impurezas, insetos e materiais estranhos
contaminantes ou tóxicos à saúde; Cor:
vermelha,
característico;
Odor:
característico, livre e odores estranhos;
Sabor:
característico,
sem
sabores
estranhos. Prazo de Validade: Congelado: (-18ºC) – mínima de 2 anos a partir da data de
fabricação. Data de entrega não deverá ser
superior a 90 dias da data de fabricação.
Embalagem primária: Embalados em
polietileno de baixa densidade (PEBD), tipo
Sachês,
transparente,
atóxico,
hermeticamente fechado, contendo 1kg do
produto e as seguintes informações:
Denominação de venda, Marca do produto,
Nome e endereço do fabricante, Número de
Registro no Ministério da Agricultura, Data
de validade ou prazo máximo para consumo
do produto congelado, Data de fabricação,
Número do lote, o dizer: “Indústria
Brasileira”,
Peso
líquido,
Lista
de
Ingredientes e Informação Nutricional.

DE MARCHI

10,00

10.000

04

KG

POLPA DE FRUTA CONGELADA; SABOR
MARACUJÁ
Produto não fermentado, não concentrado,
não diluído, obtido da parte comestível do
maracujá (Passiflora, spp.), através de
processo
tecnológico
adequado.
INGREDIENTES: Maracujá. Sem adição de
açúcar. Não deverá conter
c onter aromatizante(s),
corante(s) e conservante(s). NÃO CONTÉM
GLÚTEN. CARACTERÍSTICAS GERAIS: A
polpa de fruta sabor maracujá deverá ser
obtida de frutas frescas, maduras, sãs e
limpas c/ características físico-químicas
químicas e
organolépticas do fruto e isentas de matéria
terrosa, sujidades, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. Não deverá
conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal. Prazo
de Validade: Congelado: (- 18ºC) – mínima
de 2 anos a partir da data de fabricação.
Data de entrega não deverá ser superior a
90 dias da data de fabricação. Embalagem
primária: Embalados em polietileno de
baixa densidade (PEBD), tipo Sachês,
transparente,
atóxico,
hermeticamente
fechado, contendo 1kg do produto
to e as
seguintes informações: Denominação de
venda, Marca do produto, Nome e endereço
do fabricante, Número de Registro no
Ministério da Agricultura, Data de validade
ou prazo máximo para consumo do produto
congelado, Data de fabricação, Número do
lote, o dizer: “Indústria Brasileira”, Peso
líquido, Lista de Ingredientes e Informação
Nutricional.
Embalagem
secundária:
Reembalados em caixas de papelão
reforçado, resistente à umidade do produto
congelado, com as abas superiores e
inferiores vedadas com fita adesiva
plastificada, contendo a marca do produto,
nome do fabricante, validade, data de
fabricação e número do lote, com
capacidade mínima de 6kg (6 sachês de
1kg) e máximo 14kg (14 sachês de 1kg).

DE MARCHI

11,40

10.000

10.000

Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.230, DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
1- N O M E A R, para constituírem o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, os
senhores a seguir indicados:
I- Representantes do Poder Executivo
– Titular:
Andrea Freitas Pinto de França
– Suplente: Benedito Donizette dos Santos
II-Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área de Educação
– Titular:
Auxiliadora Rita de Toledo
– Suplente: Leonardo Marcondes dos Reis
– Titular:
Ligia Maria Barcha Giroldo Sales
– Suplente: Claudia Rosemari Ribeiro Gambi
III- Representantes dos Pais e Alunos
– Titular:
Roberta Aparecida Fernandes
– Suplente: Reginaldo Roberto da Silva
– Titular:
Ellen Thaís Floriano
– Suplente: Aline da Silva

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N° 5.045, DE 25 DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a ﬁxação das tarifas de táxis no Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e considerando que a ultima ﬁxação dos valores das tarifas dos serviços de táxi neste
Município ocorreu por meio do Decreto nº. 4.759, de 26 de setembro de 2011,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam estipulados os seguintes valores em reais para as tarifas dos serviços de táxi no
Município de Pindamonhangaba:
a) Bandeirada – R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos);
b) Quilometro rodado na Bandeira I – R$ 3,70 (três reais e setenta centavos);
c) Quilometro rodado na Bandeira II – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos);
d) Hora parada – R$ 30,00 (trinta reais).
Art. 2º. Os taxistas deverão cobrar dos usuários somente o valor registrado no taxímetro, sujeitandose o infrator às penalidades.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços
Publicada e registrada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 5746/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 276/2013
Objeto: Aquisição de kit de adaptação de equipamento para viatura tanque dos Bombeiros.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 02/04/14
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Contrato nº: 082/2014.
Contratada: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda.
Valor: R$ 417.000,00.
Assina pela contratada: José Carlos da Silva.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 022/2014
Objeto: Contratação de ﬁrma especializada no fornecimento e instalação de ar condicionado para
atender Teatro Galpão.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/03/14
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Contrato nº: 075/2014.
Contratada: LS Climatizações Ltda.
Valor: R$ 39.897,24.
Assina pela contratada: Fabio Yano.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

IV- Representantes da Sociedade Civil
– Titular:
Adriano Zanotti
– Suplente: Laura Cristina Silva Ribeiro
– Titular:
– Suplente:

José Eugênio Carbogin
Flávia Cristina de Souza

2- O mandato dos membros do Conselho será de 04 (quatro) anos.
3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo 352/14-SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 111/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JEFERSON TADEU SALGADO
BARROS, responsável pelo imóvel situado a Rua João Batista Faria, bairro Campo Alegre,
inscrito no município sob a sigla SO21.13.28.020.000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 112/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. EDSON LUIS SASSAKI,
responsável pelo imóvel situado a Rua João Paulo I, bairro Lessa , inscrito no município sob
a sigla SO22.040.200.6000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 113/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sra YARA RIBEIRO DA SILVA ,
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel de Godoy Moreira / João Monteiro Amaral,
bairro Mombaça I , inscrito no município sob a sigla SO110.503.001.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.639, DE 28 DE ABRIL DE 2014.
Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será
comemorada na última semana do mês de novembro.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 20/2014, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica instituída, no calendário oﬁcial do Município, a Semana de Orientação e
Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será comemorada na última semana do mês
de novembro.
Art. 2º É obrigatória a inclusão da Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na
Adolescência no Calendário Oﬁcial do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 20/14

- CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data
e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Informes
—
Aprovação de ata
—
Apresentação resultados projetos:
*
Lar Irmã Julia
*
Casa Transitória
*
Projeto Guri
—
Falta de Psicólogo na Rede
—
Falta de entidade de acolhimento para adolescentes no município
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:
Horário:
Local:

13/05/2014 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO Nº. 048/2014
Objeto: Aquisição de equipamentos – retroescavadeira e pá carregadeira aplicação Obras e
Manutenções na Subprefeitura.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/04/14
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Gestão do contrato: Subprefeitura da Moreira César.
Contrato nº: 084/2014.
Contratada: Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda.
Valor: R$ 176.418,00.
Assina pela contratada: Genival das Chagas.
Contrato nº: 085/2014.
Contratada: Shark Máquinas para Construção Ltda.
Valor: R$ 310.000,00.
Assina pela contratada: Armênio Oliveira Martins.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 109/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 109/14, referente à
“Aquisição de eletrocardiograma aplicação – UBS Cidade nova e UBS Araretama I”, com
encerramento dia 20/05/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 110/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 110/14,
referente à “Aquisição de materiais e Bomba Costal para uso na Usina de Asfalto”, com
encerramento dia 21/05/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 111/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 111/14, referente
à “Aquisição de impressos para consumo dos Setores e Departamentos da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 21/05/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 112/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 112/14, referente
à “Aquisição de peças a serem aplicadas em equipamento pré-misturador de asfalto a
frio, modelo 35 D pertencente a esta Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, com
encerramento dia 22/05/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
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Pinda usa jogos e brincadeiras
para ensinar matemática
Atividades lúdicas tornam a disciplina mais atrativa e desenvolvem as habilidades dos alunos
Divulgação

Divulgação

O raciocínio lógico dos alunos é estimulado por meio de brincadeiras e diferentes tipos de jogos
Os alunos da Rede
Municipal de Pindamonhangaba aprendem matemática de forma lúdica. Essa é a metodologia
aplicada pela Secretaria
de Educação e Cultura,
em parceria com a Planeta Educação, por meio
do programa “Matemática Descomplicada”. O
programa visa estimular
os alunos a desenvolver

o raciocínio lógico por
meio de jogos e brincadeiras.
Entre as ferramentas
levadas para sala de aula
está o Jogo da Centopeia,
usado para resolver situações-problema de forma rápida e dinâmica,
estimular cálculo mental
e incentivar a interação,
cooperação e socialização. Trabalhar os concei-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.642, DE 06 DE MAIO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE Taubaté.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com a entidade social, sem
ﬁns lucrativos, elencada abaixo, e repassar até o valor de:
Entidade

Projeto

Valor

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
Residência Inclusiva R$138.000,00
APAE Taubaté

Ficha

567

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de
Contas e Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o convênio.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou reratiﬁcação, que se ﬁzerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para
abertura de crédito adicional suplementar e especial são: 01.14.14.08.244.0019.2002
3.3.50.39.00.01 Ficha 567 e 01.14.13.08.244.0019.2002 3.3.90.39.00.01 ﬁcha 515.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº65/14)

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR
DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE
PINDAMONHANGABA-SP
Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.
EDITAL Nº 01/DDM/2014
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem
o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Exmo.
Sr. Dr. JOSE LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté,
realizará no próximo dia 08 de maio de 2014 às 10:00hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa
da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do
corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos à ﬁscalização correicional
e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões,
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
Edital, que será publicado e aﬁxado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba aos 30 de abril de 2014. Eu, Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia
que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 050/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 50/14, que cuida de “Aquisição de órtese e cadeira de
rodas”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): ABRAÃO CÉSAR DO NASCIMENTO
ME (06, 07, 08, 11, 14 e 16); ORTOPEDIA RITA DE CÁSSIA LTDA. EPP (01, 02, 03, 04,
09, 12, 13 e 15); SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ME (05 e 10).
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 048/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 48/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos –
retroescavadeira e pá carregadeira aplicação Obras e Manutenções na Subprefeitura”, a
Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/lotes): PANIFICADORA E CONFEITARIA ALCÂNTARA
PINDAMONHANGABA LTDA. EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12).
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.

POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2014/2016
COMUNICADO
Ficam convocadas as representantes eleitas da sociedade civil no último
dia 23/04/2014, bem como as indicadas pelo poder público e demais interessados para
comparecer no auditório da Prefeitura Municipal, no dia 12/05/2014, às 18 horas, para a
posse das novas conselheiras, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Ressalta-se que nesta mesma data e local, será feita a eleição da nova diretoria do conselho.
.Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Comissão Eleitoral

COMUNICADO
Prezado senhor CLAUDIO APARECIDO MOREIRA, portador da CTPS nº 60923, serie 00229,
residente a Rua Irmã Dulce, nº 95, bairro Mantiqueira, Município de Pindamonhangaba – SP, CEP:
12446-370. Reiteramos a solicitação do seu comparecimento a esta empresa imediatamente, no
intuito de justificar suas faltas que vêem ocorrendo desde 13 de março de 2014 a 06 de maio de
2014, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu
contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.
Sem mais.
Atenciosamente,
ASS DOS PROP DO PORTAL DA MANTIQUEIRA - CNPJ: 53.327.144/0001-13

COMUNICADO
A empresa CONVERPLAN CONSTRUTORA LTDA sito a Rua Frederico Magnusson, 298 – Dist.
Comercial Vitória Martini – CEP: 13.347-624 – INDAIATUBA – SP declara que DELECINO
ALVES DOS SANTOS portador da CTPS: 61454/131-SP, está ausente do emprego desde o
dia 24/02/14 conﬁgurando assim o abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas
vigente neste País.

2 cm

tos dos diferentes tipos
de unidades de medida
também ficou mais fácil
com o Trilha das Medidas. Para cada resposta certa, o aluno avança
uma casa. Vence quem
mais acertar e chegar ao
final da trilha.
A aluna do 4º ano da
Escola Municipal Dulce
Pedrosa, Kamily Vitória
Lemes Oliveira, se adap-

tou às novas propostas.
“A aula de ‘Matemática
Descomplicada’ é muito divertida, nós sempre
aprendemos algo novo
com a ajuda da professora, como contas de adição,
subtração, multiplicação
e divisão”, conta. “O programa é super legal, é um
apoio para a gente, que
aprende muito com as aulas divertidas e animadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 086/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 86/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6,0 metros
de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública
e nas galerias de águas pluviais”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 087/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 87/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de limpeza e tratamento da águas das fontes
da praça Monsenhor Marcondes e praça São Benedito”, a Autoridade Superior, face à
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base
nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.643, DE 06 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre o repasse à Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a
execução de ações de atendimento à Dengue.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, mediante convênio celebrado
com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, entidade sem ﬁns lucrativos, o
valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), visando à execução de ações no atendimento à
Dengue.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei onerarão a dotação orçamentária 10.302.00
20.2025.3.3.5043.01.310.0000 ﬁcha 334.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 71/2014

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 031/2014
Exonera Assessor Parlamentar.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Exonerar os servidores abaixo ocupantes de emprego em comissão De ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL II, do quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 06
de maio de 2014:
- PAULO ROMEIRO RAMOS MELLO
- RICARDO DE PAULA SANTOS
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
Publicada no D A.

Está cada vez mais legal”,
aﬁrma Sarah Júlia, também do 4º ano.
A gestora da unidade
escolar explica que o “Matemática Descomplicada”
favorece
intensamente o processo de ensino
e aprendizagem. “Aulas
dinâmicas, onde o aluno
constrói com o professor/
mediador o conhecimento, vivenciando práticas
de estudo e pesquisa, geram resultados notáveis”,
garante.

Com apoio da Planeta
Educação, os educadores
recebem formação para
que possam colocar em
prática a nova metodologia. Além disso, a empresa
disponibiliza mediadores
de aprendizagem, que auxiliam os professores nas
práticas pedagógicas. “Os
mediadores são disponíveis e sempre atentos às
necessidades dos alunos,
além do suporte que oferecem em sala de aula”,
enfatiza a gestora.

Sobre o “Matemática Descomplicada”
O programa possibilita desenvolver o raciocínio
lógico matemático por meio de atividades lúdicas,
devidamente planejadas e integradas ao currículo
acadêmico, estabelecendo relações com o jogo e os
conceitos matemáticos. Está disponível para atender as necessidades dos educadores e alunos dentro
de um pressuposto que conjuga qualidade, conhecimento, competência e garantia de resultados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, VEM ATRAVÉS DESTE, CONVOCAR TODOS
OS PRODUTORES RURAIS DE PINDAMONHANGABA INSCRITOS OU NÃO INSCRITOS
NO PROGRAMA BALDE CHEIO E CADASTRADOS NA DEFESA AGROPECUÁRIA, PARA
PARTICIPAR DO SORTEIO DAS NOVILHAS REMANESCENTES DO CENTRO DE RECRIA DE
MATRIZES LEITEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2014 ÀS 18:00HS, NO PRÉDIO DA
CATI, SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, Nº1181, CENTRO.
O SORTEIO SE DARÁ PELO REGIMENTO DO DECRETO Nº4.655 DE 27/09/2010.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados
a comparecer à 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo
discriminados:
Dia:
08/05/2014 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Lar Irmã Terezinha
Pauta:
I.
Leitura e aprovação de ata
II.
Diretora Conceição: decreto de alteração do Fundo Municipal do Idoso
III.
Centro de Convivência de Idosos (CCI) – serviços e manutenção
IV.
Semana de Enfrentamento da Violência ao Idoso
V.
Informes e encerramento
Favor conﬁrmar a presença e/ou justiﬁcativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007275-43.2011.8.26.0445. O(A) Dr(A). Claudia
Aparecida de Araujo, Juiz(a) de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/
SP. Faz Saber a Luiz Fernando dos Santos, CPF 292.084.398-28, que OMNI S/A - Credito,
Financiamento e Investimento, ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, ref. ao veículo
Marca: Fiat / Tipo 1.6 IE 4P (básico), ano 1994/1995, Cinza, placas BZS-8474, chassi
ZFA160000R5057441, adquirido através do contrato nº 1.00302.0000050.11. Apreendido o bem
e, estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a Citação por edital, para que em 05
dias, após o prazo supra, pague o débito, sob pena de consolidar-se a propriedade plena do bem
no patrimônio do autor (Art. 3º do Dec. Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04), podendo ainda, em
15 dias, contestar, sob pena de revelia e confesso. Será o edital, axado e publicado. Faz Saber ao
Luiz Fernando dos Santos, R Caraguatatuba, Alto do Cardoso, Parque das Nacoes - CEP 12420500, Pindamonhangaba-SP, CPF 292.084.398-28, RG 30634193, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Omni SA Credito Financiamento e
Investimento, alegando em síntese: a requerente ajuizou Ação de Busca e Apreensão referente
ao veículo Marca Fiat Modelo Tipo 1.6 5 P (básico), ano 1994/1995, cor Cinza, Placas BZS-8474,
Chassi ZFA160000R5057441, adquirido através do contrato n 1.00302.0000050.11. Apreendido o
bem e, estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a Citação por Edital com prazo de
30 dias, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que uirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumirse-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital,
por extrato, axado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 780, Mombaça - CEP 12421-705. Pindamonhangaba, 24 de abril de 2014.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
PO RTAR IA

Nº 032/2014

Exonera Assessor Parlamentar.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear as servidoras abaixo para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL II do
quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, com salário de
R$3.402,60 (três mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos), a partir do dia 07 de maio de
2014, nos termos contratuais.
- FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BERALDO ALVES
- ANA PAULA DE OLIVEIRA MORENO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
Publicada no D A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 065/2014
Objeto: Aquisição de materiais elétricos-manutenções diversas no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 601/14 – Valor: R$ 964,30 – Data: 28/04/14.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento: nº 602/14 – Valor: R$ 7.666,80 – Data: 28/04/14.
Contratada: Infra Camp Comércio Tubos, Conexões e Válvulas Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 603/14 – Valor: R$ 279,00 – Data: 28/04/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 604/14 – Valor: R$ 2.077,25 – Data: 28/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 066/2014
Objeto: Aquisição de material de serralheria e para solda aplicação – obras e manutenções
diversas no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 599/14 – Valor: R$ 4.059,00 – Data: 28/04/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 600/14 – Valor: R$ 2.379,80 – Data: 28/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 067/2014
Objeto: Aquisição de tampão e grelha de ferro fundido nodular para ser utilizado em galerias
de águas pluviais no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Hidroiron Comércio Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 529/14 – Valor: R$ 12.750,00 – Data: 22/04/14.
Contratada: Hidroiron Comércio Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 530/14 – Valor: R$ 4.020,00 – Data: 22/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

PREGÃO Nº 068/2014
Objeto: Aquisição de material de construção civil aplicação – obras e manutenções no
distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 532/14 – Valor: R$ 2.520,00 – Data: 22/04/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 533/14 – Valor: R$ 8.441,00 – Data: 22/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 069/2014
Objeto: Aquisição de ferramentas e material de ferragens. Aplicação – manutenções e obras
diversas no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento: nº 595/14 – Valor: R$ 5.060,00 – Data: 28/04/14
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 596/14 – Valor: R$ 12.929,20 – Data: 28/04/14.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 597/14 – Valor: R$ 276,50 – Data: 28/04/14.
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 598/14 – Valor: R$ 1.762,00 – Data: 28/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 070/2014
Objeto: Aquisição de herbicida e formicidas aplicação – manutenção de estradas rurais,
praças e canteiros do distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Plantiun Distribuidora Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 535/14 – Valor: R$ 30.906,00 – Data: 22/04/14.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

8 DE MAIO DE 2014

ESPORTES
Tribuna do Norte

Projeto Olímpico de Atletismo
e Cidadania chega em Pinda

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba busca oferecer esporte para todos
e tem realizado várias
parcerias para que mais
munícipes sejam beneficiados. A “Princesa do
Norte” recebeu o Projeto
Olímpico de Atletismo e
Cidadania. O lançamento
oficial dos trabalhos na
cidade ocorreu na manhã
de quarta-feira (7), no auditório da Prefeitura.
A solenidade contou
com a presença do prefeito de Pindamonhangaba,
do medalhista olímpico
Edson Luciano Ribeiro,
representantes da Gerdau, alunos do projeto,
convidados e imprensa.
Edson Luciano Ribeiro
é o autor desta iniciativa
social, que recebe apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, tem
a chancela da Lei Paulista

de Incentivo ao Esporte,
do Governo do Estado de
São Paulo, é realizada pelo
Clube de Atletismo de Serrana e conta com o patrocínio da Gerdau.
O representante da
Gerdau, Leonardo de
Paula Figueira, destaca
que empresa está apostando neste projeto porque possui um diferencial extremamente muito
bem estruturado. “Valoriza a parte inicial da
manutenção da criança
na escola e complementa
com a iniciação esportiva
do atletismo com foco na
cidadania. Os objetivos
propostos estão totalmente alinhados com os
objetivos que nós temos
na Gerdau, de responsabilidade social. Esta é
uma grande oportunidade que a Gerdau tem para
beneficiar a comunidade
como um todo”, explica.
O medalhista olímpico acredita que o esporte pode mudar a vida de

muitas crianças e garante
que por meio de ferramentas como o Esporte,
Educação e Cultura é possível direcionar os jovens
e crianças para coisas melhores. “Não vamos conseguir transformar todos em
atletas, mas sim em cidadãos de bem, com princípios e boa educação. Eles
vão crescer dentro de um
ambiente propício para
que tenham perspectiva
de um futuro melhor. O
esporte mudou a minha
vida. Meu pai era mecânico, minha mãe zeladora de
escola e tive a minha vida
transformada por meio do
esporte”, ressalta.
O prefeito de Pindamonhangaba agradece
o apoio da Gerdau, que
tem contribuído com
várias ações sociais no
município, e enfatiza
que estes projetos são
muito bem vindos, porque são desenvolvidos
por profissionais sérios
e competentes.

Marcos Vinício Cuba

O lançamento oficial do projeto foi feito no auditório da Prefeitura

Atleta concede entrevista exclusiva

Edson Luciano Ribeiro foi considerado um
dos mais perfeitos atletas de revezamento do
atletismo brasileiro. Com duas medalhas olímpicas no currículo, o paranaense da cidade de
Bandeirantes, esteve em Pindamonhangaba
na quarta-feira (7) para lançar um projeto na
cidade e conversou com o Jornal Tribuna do
Norte.
O atleta, hoje com 42 anos, já trabalhou
como lavador de carros, frentista e mecânico e só descobriu sua vocação para o esporte aos 19 anos de idade, quando servia

o Exército. Em 12 anos de carreira, participartici
pou de três Olímpíadas, cinco mundiais de
atletismo e três Jogos Pan-americanos.
Fora das pistas há cerca de 10 anos, EdEd
son continua ligado ao esporte. Ele participa
de eventos, palestras e clínicas de atletismo
levando para jovens e crianças um pouco da
sua história e ajudando a divulgar o esporte.
Formado em educação física, o atleta idealizou
o projeto “Atletismo Cidadania”, que lançou em
Pindamonhangaba, em parceria com a Prefei
Prefeitura e com a Gerdau.

Arquivo Pessoal

PERFIL

ENTREVISTA
POR AIANDRA ALVES MARIANO
***
Tribuna: Como você
conheceu o atletismo?
Edson: Eu comecei
tarde no esporte. Depois
de me destacar em competições militares, fui para
um clube em Presidente
Prudente, me aprimorar.
Três anos depois, em 1995,

fui convocado para a Seleção Brasileira e integrei o
quarteto titular do revezamento 4x100m no Campeonato Mundial de Gotemburgo (Suécia).
Depois estive na conquista das duas medalhas
olímpicas do Brasil na
equipe de revezamento: a
prata em Sidney 2000 e o

bronze em Atlanta 1996. Na
equipe, também conquistei
a prata nos Campeonatos
Mundiais de Paris (França), em 2003, e o bronze
em Sevilha (Espanha), em
1999. Fomos ouro nos Jogos Pan-Americanos de
Winnipeg (Canadá) 1999 e
em Santo Domingo (República Dominicana) 2003.
Divulgação

Edson Luciano
Ribeiro (1º da
esquerda para
a direita) e a
equipe de prata
na Olimpiada de
Sidney, em 2000

Tribuna: Como você com a criação de pólos
enxerga o atletismo no de iniciação esportiva de
Brasil atualmente?
atletismo em algumas ciEdson: O Brasil, mes- dades do Estado de São
mo com todo o histórico de Paulo. Na ação, os jovens
conquistas no atletismo, estudantes serão benefiainda não conseguiu criar ciados com profissionais
uma tradição no esporte. capacitados, uniformes,
Os grandes talentos, ge- materiais esportivos, reralmente são descobertos forço alimentar e toda
no interior e vão para a estrutura adequada para
capital, nos poucos clubes o bom desenvolvimento
que investem
da
modalidade
“Os gran- atletismo. Com
na modalidade.
Há a necessides talen- isso, procuramos
dade de uma
tos, geral- em pouco tempo
atuação maior
mente são contribuir de mapara massificar
neira efetiva na
descobertos
o esporte entre
formação de cada
os adolescen- no interior aluno inserido no
tes. Falta uma e vão para projeto, buscando
política pública
a capital” uma maior intee parcerias púração dos setores
blico-privadas para a con- da educação, saúde e assolidação do esporte.
sistência social. Mas eu
Tribuna: Neste cená- sempre ressalto que mais
rio, qual o papel do Pro- importante que a busjeto Olímpico Atletismo ca pelo atleta olímpico é
Cidadania, que você está a busca pelo cidadão de
lançando em Pinda?
bem. Ou seja, se daqui a
Edson: Nosso objeti- alguns anos, formarmos
vo é justamente difundir o um atleta de ponta no
atletismo entre os jovens, projeto, ficaremos muito

felizes. Mas o ponto principal é formar cidadãos
conscientes, com valores e
princípios que serão passados através do esporte.
Tribuna: Para encerrar, quais são suas expectativas para o atletismo
brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?
Edson: As melhores
possíveis! Nós temos
as dificuldades que eu
citei há pouco, mas o
Brasil tem muita garra
e há muitos atletas com
muito potencial para subir ao pódio e conquistar medalhas. Acredito
que em 2016 faremos a
melhor campanha brasileira nos Jogos. Há um
amadurecimento visível
e eu espero que isso se
reflita nos resultados.
Eu espero que, além de
medalhas e pódios, haja
um avanço no país no
ranking, com vários atletas se classificando em
quinto, quarto lugar no
esporte. Essa é a minha
esperança.

