Ação social entrega
900 ovos de Páscoa

Divulgação

ESPECIAL
AMANHÃ
REPORTAGEM
SOBRE O
BAR DO
CHACRINHA

Uma ação social da Gerdau levou mais
alegria para cerca de 900 pessoas do Goiabal, Shangri-lá e Lago Azul no sábado (17).
Os moradores receberam ovos de Páscoa
das mãos de funcionários voluntários da indústria. A entrega contou com a participação do Grupo Espírita Paz e Amor.
PÁGINA 5
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Governo Federal recebe projetos
de desenvolvimento de Pinda
Os projetos de infraestrutura, saúde, educação,
esportes e cultura de Pindamonhangaba que foram
levados a Brasília podem
ser liberados pelo Governo Federal. A informação
foi dada pelo deputado
federal Vicentinho na última semana. De acordo
com o parlamentar, as so-

licitações do município são
contundentes e visam o desenvolvimento econômico
e social da cidade. Para o
prefeito de Pindamonhangaba, que esteve na capital
federal na semana passada, o apoio de Vicentinho é
importante para o sucesso
dos projetos.

João Carlos Ribeiro Salgado

PÁGINA 3

INSCRIÇÕES
PARA FESTIVAL
DE MÚSICA
TERMINAM SEXTA

PREFEITURA
OFERECE 36
BOLSAS PARA
CURSOS TÉCNICOS

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Deputado destaca
emendas para cidade
Durante entrevista no programa de rádio ‘O Prefeito e
Você’, na semana passada,
o deputado federal Vaz de

Robinho e
Arone vencem
Corrida de Rua
A 1ª Etapa do Circuito
Corrida de Rua/Corrida
da Liberdade, realizada no
sábado (17) em Pindamonhangaba, terminou com
as vitórias de Robinho e
Arone na categoria principal (masculino e feminino).
Além deles, a competição
premiou outras pessoas em
várias categorias.

Lima destacou as verbas que
vieram para Pindamonhangaba e outras que ainda serão
PÁGINA 3
liberadas.

Deputado federal e prefeito conversaram em Brasília-DF na semana passada

PÉ QUENTE

Presença de L. Gustavo
garante título ao Ipê II
Marcos Vinício Cuba

ESPORTES 8

ARARETAMA
VENCE
TORNEIO
EVANGÉLICO

CORRIDA EM
HOMENAGEM A “JOÃO
DO PULO” NO DOMINGO
ESPORTES 8

PREVISÃO DO TEMPO

LADEIRA DO
BOSQUE GANHA
ESTACIONAMENTO
45º E CICLOFAIXA

TERÇA-FEIRA

15º
PREDOMÍNIO DE SOL - SOL
NA MAIOR PARTE DO PERÍODO

27º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

Luiz Gustavo entrega troféu ao capitão do Umuarama

Marcos Vinício Cuba

A presença do volante da
Seleção Brasileira de futebol,
Luiz Gustavo, incentivou os
atletas do Ipê II a conquistarem o título da Copa Guga de
Futsal na sexta-feira (16), no
ginásio do ‘Zito’. O Ipê venceu a categoria principal após
bater o Conectim por 4 a 2; o
Umuarama ganhou na categoria veterano após superar o
Vila Rica nos pênaltis.
ESPORTES 8

PÁGINA 5

Professor
Una é
homenageado
com Copa de
Vôlei

PÁGINA 3

Professor Una

Alfredo de Andrade, o
professor Una, foi homenageado na abertura da Copa
Pinda de Vôlei de Areia, na
sexta-feira (16). Patrimônio
do esporte de Pindamonhangaba, o professor Una
é uma das pessoas mais
queridas da cidade.
ESPORTES 8
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Alunos municipais participam
de projeto “Contos de Fadas”

Não tem muito o que fazer

hora de corrigir problemas
evidentes e colocar a
mão na consciência

F

altam 24 dias para o início da Copa do Mundo
no Brasil e 65% das obras prometidas para o
Mundial não ficaram e não vão ficar prontas.
Pior que isso é saber que cerca de 30% delas sequer
começaram. A lista dos empreendimentos atrasados,
abandonados ou deixados de lado incluiu pontos chaves
para o Brasil, sobretudo de infraestrutura, como portos, aeroportos, rodoviárias, rodovias, ferrovias, anéis
viários, avenidas, estações de metrô, hospitais etc.
De tudo, só tínhamos uma certeza, a de que, ao menos, os estádios estariam 100% para o evento. Que nada.
A estreia do estádio de Itaquera, na tarde de domingo
(18), foi outro fato que deixa evidente os problemas
para o Mundial. Há relatos de torcedores reclamando
da ausência de estacionamento, placas indicativas, sinais de telefonia e wi-fi (exigências da Fifa), problemas
nas catracas eletrônicas, dentre outros.
Normalmente, o estádio escolhido para a abertura
da Copa é o mais bonito, mais moderno, mas bem estruturado. É uma maneira de mostrar ao mundo a capacidade do país - é uma foto da nação que serve para
exibir seu poderio econômico, social, esportivo e captar ainda mais recursos ou apenas melhorar a imagem.
Não é isso que ocorre aqui. Inacabado, o ‘Itaquerão’,
como é conhecido, não é o mais belo, nem o mais tecnológico, além de ficar em uma área distante do centro
paulistano.
Nestes 24 dias restantes, a ordem parece ser a camuflagem. Não há tempo para sanar as falhas, mas é
possível disfarçar alguns aspectos negativos e mostrar
uma imagem mais organizada e séria do Brasil. Precisamos fazer isso.
Em sua chegada ao Brasil, na manhã de segunda-feira
(19), o secretário geral da Fifa, Jérôme Valcke afirmou:
‘Vai ter Copa’. A frase é um recado aos pessimistas de
plantão e serve também para os baderneiros.
Não tem como cancelar a Copa. Ela vai acontecer,
gostem os críticos ou não. E foi o Brasil quem pediu,
mais que pediu, implorou à instituição máxima do
futebol para receber o principal evento esportivo do
mundo.
Só resta agora torcer para que o Brasil (Governo +
População) mostre seu lado positivo. Um pouco mais
de transparência para assumir os problemas e ter a
humildade para reconhecer que falhou seria uma sugestão ao Governo Federal; e otimismo e torcida acolhedora cabem ao povo. Sair às ruas e protestar não
leva a nada. Dá resultado sim, é bem verdade, mas
negativo. Amedronta o turista e faz com que os investidores não queiram colocar capital no Brasil. Como
consequência, crise financeira, desemprego... Não tem
o que fazer, apenas torcer para o sucesso do evento, e
para o hexa do Brasil.

R

EGISTRO
CULTURAL

Altair Fernandes

Recordações, poesia e ‘chorinho’
na homenagem ao patrono da
biblioteca do bosque
Divulgação

No último dia 14, a Biblioteca Municipal instalada no
Bosque da Princesa prestou homenagens a seu patrono Rômulo Campos D’Arace. Jornalista,
político, professor e um dos
escritores da história de Pindamonhangaba, Rômulo teve uma
breve, mas produtiva passagem
por este plano, encerrando sua
permanência na terra no dia
1º de maio de 1955, com pouco
mais de 30 anos.
Participaram da solenidade:
professora Vanya Dulce D’Arace (filha de Rômulo), diretor
do Departamento de Cultura,
membros da APL - Academia
Pindamonhangabense de Letras, funcionários da biblioteca
e a coordenadora responsável,
estudantes e convidados.
A abertura coube à funcionária Mary Ellen, com a
apresentação de uma síntese
biográfica de Rômulo Campos
D’Arace.

Divulgação Escola

Os alunos da escola municipal
Prof. Orlando Pires, no Bonsucesso,
realizaram, no primeiro bimestre,
o projeto Contos de Fadas, com a
intenção de resgatar a magia, possibilitando a interdisciplinaridade
por meio das atividades desenvolvidas. O objetivo foi, também,
resgatar o prazer pela leitura dos
contos de fadas. De acordo com informações da gestora da unidade, o
encerramento do projeto foi realizado com uma visita com os alunos
ao Parque da Floresta Encantada,
em Campos do Jordão.

Funcionários da Confab
Funvic e Terapia
ganham apoio de parlamentar e Lazer de
Na última sexta-feira (16), carta escrita pelo sindicato, entre- moreira César
o deputado federal Vicentinho gue por ele para a presidente Dilesteve em Pindamonhangaba.
Acompanhado de dirigentes do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba-CUT, Vicentinho falou aos trabalhadores da
Confab Tubos e da Confab Equipamentos.
Um dos principais assuntos
abordados pelo parlamentar foi a

ma Rousseff. A carta solicita que
a prioridade no mercado nacional.
O deputado comentou sobre o
“dumping social” e como ele tem
prejudicado a produção de muitas
fábricas brasileiras. Além disso,
também discorreu sobre outros
projetos que estão em tramitação
no Congresso.

Caminhada contra dengue
Divulgação

Rômulo Campos D’Arace
Para relembrar a vida e obra
do homenageado também houve pronunciamentos dos acadêmicos Dr. Francisco Piorino
Filho e professor Nelson Pesciotta; declamação poética das
alunas Júlia Fernanda Carvalho
(EE Ryoiti Yassuda) e Ana Lívia
Diniz Siqueira (Colégio Mestre).

Para comemorar o Dia Internacional da Família, celebrado no dia 15
de maio, a Funvic, em parceria com a
Unesco, realizou diversas atividades.
Uma delas foi a organização de um
almoço na Associação Terapia e Lazer
com Idosos de Moreira Cesar, ocorrido
na terça-feira (13).
Durante a tarde, alunos dos cursos
de enfermagem e teologia falaram da
importância dos cuidados com a saúde e destacaram sentimentos muito
importantes para família, tais como o
carinho, o amor e a união.

Pm recebe
inscrições

Alunos do 5º ano da escola municipal Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães, do Boa Vista, realizaram uma caminhada pelo bairro para localizarem
e eliminarem possíveis criadouros do
mosquito Aedes aegypti.
De acordo com a gestora da escola, a caminhada visou incentivar os
cuidados com a natureza, preservação
ambiental, respeito e ética, assuntos
muito explorados nos projetos desenvolvidos em sala de aula.

No encerramento, a acadêmica vice-presidente da APL,
Juracy Faria, enalteceu o legado
cultural de Rômulo, patrono da
Cadeira 21-T da APL, declamando em sua memória um poema
de outro acadêmico que já se foi,
o trovador Orlando Brito.
Houve ainda, pronunciamentos do diretor do Departamento de Cultura e da
coordenadora de bibliotecas municipais ressaltando
a importância da realização

Primeiro os alunos exploraram os
espaços das salas de aulas, depois ao
redor da escola e ao final, as ruas e calçadas do bairro, localizando e retirando lixo por onde passavam.
Segundo a gestora da unidade, essas ações são necessárias para conscientização dos alunos e da população
em geral. “O combate aos possíveis
criadouros do mosquito é dever de
todos, para evitarmos danos maiores
para nossa saúde”, disse a gestora.

desse tipo de homenagem.
Ficou por conta do grupo
de chorinho ’Só pra recordar’, composto por José
Eduardo Claro, Luís Claro,
Marcio Cardoso, Valquíria
Gonçalves e Antonio Carlos, a animação musical
do evento. Destaque para a
interpretação da música de
Jacó do Bandolin, ‘Naquela
mesa’, de Sérgio Bittencourt,
sucesso na voz de Nelson Gonçalves.

Livro novo na praça

Fundação Dr. João Romeiro

20 dE maio dE 2014

Jaula Invisível é o título do novo livro de poesia do
músico William Castilho. O
lançamento acontece no próximo dia 31, último sábado do
mês de maio, às 20 horas, no
auditório da Etec João Gomes
e Araújo (rua José Benedito
Cursino, 75 – Boa Vista). Na
noite de autógrafos da obra
haverá um sarau animado pela
Banda Lumens.
A expectativa do autor é a
de que a aceitação por parte do
público consumidor de poesia
seja idêntica à demonstrada
em seu primeiro livro, denominado Mão Machucadas,
lançado em 2012. A pressão
exercida pelo processo capitalista e competitivo, a vida
materialista que resulta no
consumismo desenfreado que

Divulgação

escraviza, consome e embrutece o homem, o afastando de
valores mais sublimes e das virtudes, são a essência que moldam os versos de William na
mencionada obra.

As inscrições para o concurso da
Polícia Militar que vai contratar dois
mil sodados PM de 2ª classe, masculino e feminino, vão até as 16 horas
do dia 6 de junho. O salário inicial é
de R$ 2.706,10. As inscrições são realizadas somente pela internet, site da
Vunesp.

nota de
Falecimento
O corpo de José Antônio Araújo
está no velório municipal e será sepultado nesta terça-feira (20), às 9
horas, no Cemitério Municipal.

Centenário de
Waldomiro de abreu

Divulgação

A APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras lançou na
plenária solene de 25
de abril, sessão que
comemorou o centenário do nascimento do
historiador Waldomiro Benedito de Abreu,
o Grupo de Estudo
‘Pindamonhangaba:
Tempo e Face’ (título
de sua obra histórica
lançada em 1977). As
atividades deste grupo têm o intuito de dar
prosseguimento às homenagens ao inesquecível ‘Dr. Waldomiro’ no
período do centenário
de seu nascimento. Os
encontros ocorrerão
quinzenalmente,
às
terças-feiras, das 19 às
20h30, na sede provisória da APL (travessa
Rui Barbosa, 37 – centro).
O primeiro encontro aconteceu na biblioteca do Bosque no
dia 13 de maio, tendo
como acadêmico responsável o Dr. José
Lelis Nogueira, que

EXPEDIENTE

Waldomiro Benedito de Abreu

exibiu um documentário no qual
o Dr. Waldomiro Benedito de
Abreu apresentava uma visão geral de sua obra e seus conselhos
à juventude. A próxima do grupo
será dia 27 de maio, quando terão
início os comentários sobre o livro “Tempo e Face”, obra maior
de Waldomiro e a acadêmica historiadora Suzana Lopes Salgado
discorrerá sobre o 1º capítulo: O
Gentio Primitivo.
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CIDADE
Projetos são apresentados em Brasília
João Carlos ribeiro salgado

João Carlos ribeiro salgado
***
além de participar das
comemorações da semana
da igualdade racial em
Pindamonhangaba e de ser
uma das atrações da primeira prova do circuito de
rua etep, que também destacou a questão racial, entre
muitas outras atividades
desenvolvidas durante o
final de semana na cidade,
o deputado federal Vicente
Paulo da silva, o Vicentinho, líder da bancada do
Partido dos Trabalhadores
se reuniu com o prefeito de

Pindamonhangaba e vários
secretários.
o objetivo do encontro
foi apoiar e acompanhar os
projetos que estão sendo
encaminhados para diversos Ministérios em brasília-dF. o deputado está
ciente de todas as demandas da cidade e inclusive
está acompanhando e colaborando com o município.
Na semana passada, por
exemplo, agendou e participou de uma reunião no
Ministério da Cultura, com
a ministra Marta suplicy.
Vicentinho sempre foi

Prefeitura de Pinda
oferece 36 bolsas para
cursos técnicos
MarCos ViNíCio CUba
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
departamento de assistência social, oferece 36
bolsas para cursos técnicos no Colégio Comercial
dr. João romeiro. os interessados devem procurar o setor de Protocolo
da Prefeitura ou subprefeitura de Moreira César
até o dia 4 de junho para
efetuar a inscrição. são 16
bolsas para o curso técnico em administração e 20
para técnico em segurança do Trabalho.
as bolsas são integrais
e os bolsistas serão isentos da taxa de matrícula e
material didático. Haverá
reserva de 20% das vagas
para pessoas com deficiências. Para se candidatar
à bolsa é necessário ter
concluído o ensino Médio ou estar cursando o 3ª
ano; residir em Pindamonhangaba há pelo menos
dois anos; e estar em um
núcleo familiar cuja renda
por pessoa seja de até um
salário mínimo.
ao procurar o setor de

Protocolo da Prefeitura ou
subprefeitura é preciso
estar munido das seguintes cópias dos documentos: rg, comprovante de
residência, certificado de
conclusão do ensino Médio ou declaração escolar,
comprovante de renda de
todos os moradores do
domicílio e declaração de
renda individual, em caso
de desempregados ou autônomos.
os candidatos devem
ter cursado o ensino Médio em unidades escolares
da rede pública ou, se tiver
estudado em escola particular, apresentar a cópia do
termo de concessão de bolsa integral.
Todos os candidatos
farão uma avaliação, que
será composta com questões objetivas de língua
portuguesa, matemática,
conhecimentos gerais e
atualidades. a aplicação
será no dia 8 de junho
no Colégio Comercial dr.
João romeiro, localizado
na rua senador dino bueno, 119, centro. a prova
terá duração de três horas,
com início às 9 horas.

ligado ao movimento sindical, tendo sido presidente
da CUT - Central Única dos
Trabalhadores.
o prefeito de Pindamonhangaba fez questão de
destacar que o deputado
tem sido um grande colaborador para o crescimento
da cidade. “o fundamental
é discutir o progresso e não
questões partidárias”, salientou.
as referidas reivindicações foram apresentadas
em recente reunião realizada no gabinete do deputado, em brasília.

Apoio de parlamentar vai auxiliar na aprovação de projetos

mudanças no trânsito da ladeira do bosque
Maria Fernanda Munhoz

A ciclofaixa dará mais segurança para os ciclistas; estacionamento 45o aumenta números de vagas
Maria FerNaNda MUNHoz
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
departamento de Trânsito,
está realizando mudanças
na ladeira do bosque, região
central da cidade. Na segunda-feira (19), a rua recebeu
ciclofaixa e estacionamento
45 graus.

a ciclofaixa está devidamente sinalizada, com
pintura de solo, tachões
delimitando o espaço para
os ciclistas, visando mais
segurança e evitando que os
automóveis estacionem no
local. Também foram instaladas placas sinalizando que
é proibido estacionar ou parar em cima da ciclofaixa.

A mudança beneficia ciclistas e permite que
possam trafegar com mais
segurança pelo centro da
cidade.
Toda essa mudança foi
realizada sem prejudicar
os motoristas. No mesmo
espaço de uma vaga tradicional, cabem três carros
estacionados no sentido de

45 graus. dessa forma, as
vagas retiradas do lado esquerdo da via foram supridas pela nova forma de estacionamento ao lado direito.
a Prefeitura pede a
compreensão da população, principalmente dos
motoristas, e que respeitem essa nova configuração do trânsito na rua.

em entrevista, deputado destaca emendas
inscrições para
que beneficiam Pindamonhangaba
Festival de música
terminam sexta-feira
João Carlos ribeiro salgado
***
o deputado federal Vaz
de lima participou na ultima quarta-feira do programa ‘o Prefeito e Você’,
quando fez uma prestação
de contas das emendas
que apresentou em benefício de Pindamonhangaba nos últimos anos, além
de apresentar uma leitura
do momento que atravessa o país e as consequências da realização da Copa
do Mundo. Foram beneficiados no ano de 2012,
o Movimento alicerce e o
sos, ambos com uma verba de r$ 30 mil.
Já em 2013, a Prefeitura recebeu uma verba de r$ 243 mil para a
aquisição de máquinas
agrícolas. Também estão
aprovados e em tramitação, recursos de r$ 30 mil

João Carlos ribeiro salgado

MarCos ViNíCio CUba
***

Deputado Federal e prefeito conversaram sobre emendas para pinda
para a apae e novamente
para o sos.
Uma emenda que prevê o repasse de r$ 500 mil
para a Prefeitura investir

em projetos de infraestrutura está em tramitação
neste ano.
recentemente, o prefeito de Pindamonhanga-

ba esteve em brasília-dF
e manteve contato com o
deputado reivindicando
novos investimentos para
o município.

Pindamonhangaba vai promover o 1º
Festival de Música da
Juventude nos dias 30
e 31 de maio e 1º de
junho, no bosque da
Princesa, a partir das 19
horas. serão duas categorias: interpretação e
composição.
as inscrições serão
recebidas até sexta-feira (23), no departamento de Cultura ou
pelo e-mail cultura.pindamonhangaba@hotmail.com.
Mais
informações
sobre a inscrição pelos
telefones (12) 3642-

1080 e 3643-2690.
o evento é aberto
para compositores e
intérpretes do Vale do
Paraíba, litoral Norte e
serra da Mantiqueira.
será permitida a participação de candidatos de
15 a 35 anos de idade. os
menores deverão apresentar autorização dos
pais ou responsáveis.
esta iniciativa visa
incentivar a música
entre a juventude e revelar novos talentos,
além de promover o intercâmbio cultural. os
classificados entre 1º
e 3º lugares receberão
troféus e prêmios em
dinheiro.
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Vereador
dr. Marcos
aurélio Villardi

de

de

da população”, ressaltou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
AMI para a Praça
Doutor Emílio Ribas
Outra reivindicação do Dr.
Marcos Aurélio, para que seja
melhorada a qualidade de vida da
população, foi a solicitação feita à
Prefeitura e aos órgãos competentes visando a implantação de uma
AMI (Academia da Melhor Idade)
na Praça Doutor Emílio Ribas, no
bairro São Benedito. A prática de
esportes e uma vida ativa previnem e evitam problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo, que
hoje é uma das maiores causas de
problemas sérios como a obesidade,
a hipertensão arterial e o “diabetes”.
O combate ao sedentarismo pode
ser feito com o apoio à prática de
atividades físicas e ao lazer, que
melhoram a qualidade de vida dos
cidadãos e proporcionam uma vida
saudável e ativa.
A AMI será um local onde todas as pessoas, principalmente as
da melhor idade, poderão realizar
estas atividades físicas. “O grupo
da melhor idade, que também será
beneficiado com esta iniciativa, vem
se destacando cada vez mais na área
esportiva e dá exemplos de saúde e
de cidadania para todos nós”, ressalta o vereador Dr. Marcos Aurélio.

AssessoriA

Em constante luta para melhorar
a saúde dos pindamonhangabenses,
o vereador Dr. Marcos Aurélio (PR)
apresentou, em sessão ordinária da
Câmara, requerimento que solicita
estudos e providências da atual Administração, para que seja implantado o Programa Saúde da Família
(PSF) no bairro Alto do Cardoso,
que atenderá aos moradores deste
e de bairros adjacentes.
O Programa Saúde da Família
(PSF) tem como seu principal propósito, levar a saúde para mais perto
das famílias e, com isso, melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos.
A estratégia do PSF prioriza as
ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde das pessoas,
de forma integral e contínua. O
atendimento é prestado na Unidade
Básica de Saúde ou no domicílio,
pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes comunitários de saúde) que
compõem as equipes de Saúde da
Família. Assim, esses profissionais
e a população acompanhada criam
vínculos de corresponsabilidade, o
que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da
comunidade. “A região do Alto do
Cardoso tem crescido muito e esta
unidade do PSF ajudará a todas as
famílias que nela residem, que terão
mais um local
de atendimento médico nas
proximidades
de suas casas.
Continuamos,
assim, priorizando a saúde
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Dr. Marcos Aurélio continua Martim Cesar agradece faixa Professor Osvaldo
luta pela implantação de PSF de pedestre no Anel Viário para pede pista de caminhada
no bairro Alto do Cardoso
mais segurança da população no Parque da Juventude

Vereador

MartiM cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM), agradece à Administração pelo atendimento de
sua antiga reivindicação para
a construcão uma faixa de pedestre elevada (com lombada),
no cruzamento da avenida Dr.
Antônio Pinheiro Junior com
o Anel Viário, próximo a rotatória Vereador Nelson Narezi.
De acordo com o vereador,
o local tem um grande fluxo
de veículos que dificultava a
travessia de pedestres, principalmente os alunos do Colégio
Ângulo e moradores da região,
com esta faixa elevada, a região
terá mais segurança.
Melhorias na sinalização
da rua São João Bosco
O vereador Martim Cesar
reitera ao Poder Executivo,
providências junto ao departamento competente, para que
sejam feitos estudos visando
melhorias na sinalização horizontal e vertical, no trecho da
rua São João Bosco, altura do

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

número 454, até a Rotatória do
Guardião na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, que dá
acesso à avenidaAdemar César
Ribeiro, em Moreira Cesar, a
fim de melhorar a segurança
dos ciclistas e veículos que
trafegam pelo local.
Praça Frei Galvão
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Executivo, informações de quando serão
iniciadas a construção da Praça
Santo Antônio de Sant’Ana
Galvão, Praça “Frei Galvão”, no Loteamento Jardim
Rezende. O vereador justifica
se pedido, considerando que
a área destinada a construção
da referida Praça, já recebeu
denominação conforme a Lei
Municipal Nº 4.805, de 20 de
junho de 2008, e que o referido
local esta servindo de “botafora”, e criadouro de animais
peçonhentos, além de que a
população carece deste espaço
para o lazer.

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) enviou à Prefeitura,
através de Requerimento solicitando a possibilidade de
se construir uma pista para a
prática de caminhada no entorno da mata existente dentro do
Parque da Juventude, que será
construído em breve na avenida Professor Manoel César
Ribeiro, e que deverá contar
com muitas atrações como
aeromodelismo, motocross,
aerocross, rock crawling,
entre outros. Em resposta ao
requerimento enviado pelo vereador, em oficio enviado pelo

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

Roderley Miotto apresenta
Ricardo Piorino solicita
informações sobre reivindicações Projeto de Lei para combater
a Dengue no Município
da área de segurança pública
Pedidos foram feitos à secretaria de segurança
Pública e ao governador de sP, mas até a Presente

AssessoriA

de

AssessoriA

de
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há ou não autorização para que
a empresa de Taubaté – ABC
Transporte Coletivo – circule
pelas ruas do bairro Araretama
e faça o transporte de passageiros. “Até agora não obtivemos
resposta. Esse tipo de problema
acarreta prejuízos para a empresa
de transporte que detém a concessão em Pindamonhangaba e
também aos que atuam no transporte complementar”, observou
o presidente da Câmara, Ricardo
Piorino.
Placa de sinalização
Ainda na sessão ordinária, o
vereador Ricardo Piorino encaminhou requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para que,
por meio do Departamento de
Trânsito, implante uma placa de
sinalização na avenida Nossa Senhora do Bonsucesso indicando a
entrada da sede da Prefeitura da
cidade. “Não existe sinalização
no local e muitos motoristas que
adentram a cidade acabam se
perdendo e não sabem onde está
localizada a sede do Poder Executivo de Pindamonhangaba”,
finalizou Piorino.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Município abre mais
de 4,5 milhões de
créditos adicionais

data ainda não foram encaminhadas as resPostas

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT) apresentou
3 requerimentos na última sessão
ordinária com destaque para o
documento em que solicita ao
Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, capitão
PM Paulo Cavalheiro se já foram
dadas respostas às reivindicações
solicitadas no que diz respeito a
instalação das 5 bases comunitárias no município e o aumento
dos efetivos das polícias civil e
militar. “Estamos no aguardo desses pedidos pois a segurança da
nossa cidade continua precária.
Precisamos que o Governador
Geraldo Alckmin e o Secretário
de Segurança Pública olhem
para a cidade e atendam aos
nossos pedidos, que são também
as solicitações da população de
Pindamonhangaba”, enfatizou
Ricardo Piorino.
Transporte irregular
O vereador Ricardo Piorino
também fez um requerimento ao
Prefeito Municipal solicitando
informações ao Departamento
de Trânsito para que informa se

gabinete do Prefeito, informa
que a solicitação já foi enviada
à Secretaria de Planejamento,
e que a mesma está viabilizando estudos e averiguando
a possibilidade de se construir
a pista de caminhada no local
indicado.
O vereador Professor Osvaldo destacou a importância
de se construir uma pista de
caminhada já que os praticantes deste esporte tem
aumentado considavelmente
nos últimos anos e também os
inúmeros benefícios à saúde
que este esporte traz aos seus
praticantes.

recursos serão utilizados Para revitalização
da Praça monsenhor marcondes, Pavimentação
de estradas e construção de Pista de skate
na

r oderley M iotto entre
V igilância e PideMiológica ,

foto o Vereador

resPonsáVel Pela

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve em uma reunião
na última sexta-feira dia 9 de
maio, no prédio da vigilância
epidemiológica buscando, em
companhia de funcionários,
melhorias no combate a dengue
na cidade.
Na oportunidade o vereador
conversou com o responsável Sr.
Ricardo, onde pôde levantar os
bairros com maiores casos e focos
e também saber ao certo como a
população e a prefeitura podem
melhorar no combate contra o
mosquito.
O vereador Roderley, pôde
discutir uma forma de como
melhorar a Lei n° 5518/2013 de
sua autoria, que altera a Lei que
dispõe sobre a Instituição de Medidas Permanentes de Combate
e Prevenção à Dengue.
“Conversei sobre a situação
de epidemia que hoje enfrentamos em nossa cidade, e estou
readequando meu antigo projeto.
É de extrema importância que
os trabalhos e a limpeza sejam
feitas ao longo do ano. Muitos
moradores deixam de tomar os
cuidados neste período de inverno e no ano que vem a dengue

o líder coMunitário
sr .

r icardo .

r onaldo P iPas

acaba vindo mais forte. Eu como
representante do povo preciso
fazer com que as pessoas que não
se preocupam sejam punidas”.
“Quero esclarecer mais uma
vez a toda população que a Lei
NÃO visa apenas
fazer com que a população
pague a multa, mas que toda
população se conscientize e se
previna, pois dengue é coisa séria
e mata. Eu, como legítimo representante do povo, preciso ajudar
em medidas que beneficiem e
traga segurança a toda a nossa
população”, finaliza o vereador
Roderley Miotto.
Vereador agradece
melhorias
Desde o ano passado o vereador vem solicitando através
do requerimento n° 1018/2013
o recapeamento total da avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior, por
se tratar de uma rua com grande
fluxo de carros e caminhões.
Além do novo asfalto a via
se tornará mão única sentido
bairro, ao mesmo tempo a paralela, avenida Dr. Fontes Júnior se
tornará mão única sentido centro,
pedido também solicitado no ano
passado pelo vereador.

Fale com o vereador:
Vereador
ricardo
Piorino

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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
Assistentes

AssessoriA

de

e o

de

A16ª Sessão Ordinária realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, na segunda-feira, dia 12 de maio, contou
com extensa pauta de projetos que foram votados pelos vereadores de
Pindamonhangaba, entre eles, a abertura de diversos créditos adicionais
visando a execução de obras e serviços na cidade.
O plenário da Câmara da Pindamonhangaba aprovou - por unanimidade
- 4 Projetos de Lei – todos de autoria do Poder Executivo - que dispõem
sobre abertura de “Crédito Adicional”. O PL nº 73/2014 abriu crédito
especial para a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer no valor de R$
150.000,00 visando a construção de uma pista de Skate no Residencial
Campos Maia. O Projeto de Lei nº 74/2014 autorizou o Executivo a abrir
crédito especial de R$ 200.000,00 para a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico através do Departamento de Turismo para a realização do 1º
Festival Junino do Núcleo de Turismo do Piracuama.
O PL nº 75/2014 abriu o crédito adicional especial de R$ 244.000,00
para a Secretaria de Obras e Serviços por meio do Departamento Técnico
e Administrativo de Obras e Serviços visando a revitalização da Praça
Monsenhor Marcondes, no centro da cidade.
E, por último, foi aberto um “Crédito Adicional Suplementar” através
do Projeto de Lei nº 76/2014 no valor de R$ 3.957.000,00 para a Secretaria
de Obras e Serviços por meio do Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços. Os recursos serão usados para pavimentação
asfáltica da Estrada Municipal Anhanguera, da alça de acesso ao bairro
das Campinas e da Estrada do Instituto Agronômico.
Alteração da Lei nº 5.633
Os vereadores analisaram, discutiram e aprovaram nesta segunda-feira
o Projeto de Lei nº 72/2014, de autoria do Prefeito “alterando o artigo 1º
da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014” que concede auxílio e subvenção
provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
às entidades sociais da cidade. Em mensagem enviada ao Presidente do
Poder Legislativo, a Prefeitura alega que a “a proposta de alteração da
referida Lei deve ocorrer em razão da verba aprovada pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o lar Irmã Júlia no
valor de R$ 36.895,66 que constaram na Lei como convênio, sendo que
o correto é R$ 14.031,04 como auxílio e R$ 22.864,62 como convênio”.
Assistente Jurídico
O plenário analisou e aprovou – por unanimidade – o Projeto de Lei nº
77/2014, de autoria da Mesa Diretora que “cria uma vaga para o emprego
de Assistente Jurídico, alteração a Lei nº 5.184/2011, que dispõem sobre
o Plano de Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara de Pindamonhangaba”. Com a vaga criada, o emprego de “Assistente Jurídico” passa
a contar com 02 (duas) vagas no quadro de pessoal permanente da Câmara.
A vaga será preenchida através de concurso público.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e 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
Crianças do Goiabal, Shangri-lá e
Lago Azul recebem ovos de Páscoa
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Voluntários e moradores do Goiabal durante a entrega no sábado (17)
ODIRLEY PEREIRA
***
Cerca de 900 pessoas
do Goiabal, Shangrí-la e
Lago Azul foram beneﬁciadas com uma ação social na
tarde de sábado (17), que
tinha o objetivo de entregar

ovos de Páscoa, principalmente às crianças.
O trabalho, que faz parte de um projeto social da
Gerdau, começou por volta das 14 horas e se estendeu pelo período da tarde.
De acordo com um dos

trabalhadores da indústria e voluntário na ação,
Reginaldo de Oliveira Moreira, a ﬁnalidade é incentivar os funcionários para
fazer o bem. “A intenção
da Gerdau e de seus colaboradores é reunir o maior

Os irmãos ﬁcaram felizes com os ovos de páscoa
número de pessoas para fazer um trabalho social em
prol de Pindamonhangaba.
Desta vez viemos para esta
região e estamos entregando ovos de chocolate por
estarmos ainda perto do
período de Páscoa”.

Equipe do Araretama vence
torneio evangélico de futsal
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O time do Araretama
venceu o II Torneio Maiss
de Futsal da Umadep –
União da Mocidade da Assembleia de Deus de Pinda, promovido pela Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus – Ministério Belém
– de Pindamonhangaba,
e se sagrou bicampeão da
competição, que terminou
no domingo (18).
A vitória veio nos pênaltis, contra Moreira César. O Araretama vencia
por 3x1, mas o adversário
conseguiu empatar em
3x3 e a decisão foi para
os pênaltis. “Foi emoção
pura! Vencíamos e deixamos o outro time nos
alcançar. Na hora dos
pênaltis, não escalei ninguém. Falei: ‘Vai chutar
quem acreditar na vitória
e assumir a responsabilidade’. E foi incrível ver
cada um deles, voluntários, ir lá e fazer seu gol”,
contou o técnico da equipe, Tiago Bento.
O técnico garantiu que,
apesar do jogo duro, o cli-

Araretama comemorou título conquistado no domingo (18)
a vitória. “O maior prêmio
foram os vínculos que foram
ﬁrmados durante a competição”, destacou.
Para o organizador da
competição, Márcio Vieira Pipoka, o objetivo foi
exatamente aproximar os
jovens da igreja. “O resultado foi o melhor possível.
Houve uma grande interação entre todos os jovens”.
A competição começou
no dia 3 de maio e já con-

No dia 13 de maio,
os trabalhadores da Incomisa elegeram os novos membros da Cipa
- Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes.
No total, 302 votos
elegeram nove membros. Brancos e nulos
somaram apenas oito
votos.
O mais votado foi
o trabalhador Silvio
Henrique Valério, o
“Rincão”, com 43 votos. Após ter sido dispensado irregularmente, ele foi reintegrado
conforme decisão da
Justiça do Trabalho
no dia 25 de abril, com
uma determinação de
que fosse garantida a

sua chance de participar dessa eleição.
O dirigente sindical
André Luis Dantis participou de todo o processo eleitoral e aﬁrma que
tudo ocorreu com normalidade e transparência.
“Parabéns aos membros da Comissão Eleitoral - Jean, Leandro,
Nelson, Erlei; aos trabalhadores que mostraram grande participação na votação e,
principalmente,
aos
companheiros que se
elegeram. Desejamos
uma boa gestão, que
vocês tenham muito
sucesso na defesa da
segurança no local de
trabalho”, disse.

tou com mais de 70 jogos
em três ﬁnais de semana.
A cada sábado, as equipes
participaram de verdadeiras maratonas de jogos,
com uma média de 25 por
rodada.
No domingo, além de
equipe do Araretama, foram premiados os segundo e terceiro lugares; o artilheiro; o goleiro menos
vazado e a torcida mais
participativa.

POLÍCIA
Operação da PM prende
dois no Alto Cardoso

Jovem é preso por tráﬁco
de drogas no Ipê I

Uma operação da PM
contando com dois camburões e duas motocicletas
culminou na prisão de dois
jovens acusados de tráﬁco
de entorpecentes. Os suspeitos foram presos na noi-

A Polícia Militar prendeu no último sábado (17),
no bairro Ipê I, um jovem
de 18 anos por tráﬁco
de drogas. A abordagem
aconteceu por volta das

te de sábado (17) no Alto
Cardoso. Após capturar os
indivíduos, a PM retornou
cerca de 10 minutos depois com um efetivo ainda
maior. A intenção era prender um terceiro elemento.

iniciativa. “Foi muito bom
porque meus três ﬁlhos ganharam ovo de Páscoa e isso
deixa as crianças felizes”.
A distribuição contou com a participação
do Grupo Espírita Paz e
Amor.

Incomisa elege Cipa
Divulgação

ma na ﬁnal foi de união.
“Não houve rivalidade, brigas ou provocações. A disputa foi só dentro da quadra.
Tanto que, antes da ﬁnal,
nossa equipe torcia muito
por Moreira e o jogo foi leal e
respeitoso. Tanto nós quanto eles ﬁzemos nosso melhor”, ressaltou o técnico.
O pastor da igreja no
Araretama, Paulo Correa,
acompanhou a ﬁnal. Para
ele, o maior prêmio não foi

Fabrício Santos, de três
anos, gostou de receber o
produto. “Eu vou comer o
ovo lá em casa”, brincou a
criança.
Igual a ele, a dona de
casa Wilma Leal de Almeida, também aprovou a

13 horas e, com ele, a PM
encontrou oito trouxas de
maconha, uma pedra de
crack, R$ 15 e uma bicicleta. Ele foi levado à delegacia de Pindamonhangaba.

Instituições assistenciais
receberão alimentos
Na última sexta-feira
(16), o Colégio Progressão
Pindamonhangaba
realizou mais uma edição
da Ginpro - Gincana Progressão. O evento acontece anualmente e tem
como principal objetivo
valorizar o espírito da so-

lidariedade através da arrecadação de alimentos.
A unidade de Taubaté
também promoveu a iniciativa e, juntos, arrecadaram mais de 6 toneladas
e meia de alimentos, que
serão doados a 10 instituições assistenciais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONVOCAÇÃO

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.11.2013.
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima
Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi
e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.11.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Ivair Marcos da
Silva DEFERIDO, por votação unânime: 1-0151/13 Solange Maria Gaspar e 1-0153/13 Solange
Maria Gaspar, INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0126/13 Margarete da Silva Rangel.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 47.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.11.2013.
Às dez horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima
Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho,
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Extraordinária, realizada em
22.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0155/13 Ana Maria de
Carvalho Ricardo. II – EXPEDIENTE: Ofício 057/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 47.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.11.2013.
Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima
Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47ª Sessão Ordinária, realizada em 26.11.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0148/13 Cristiane Ferreira dos Santos. II– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0152/13 Solange Maria
Gaspar.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Novembro de 2013.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.11.2013.
Às dez horas do dia dezenove de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Quadragésima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto
Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 45.ª Sessão Ordinária, realizada em
14.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0156/13 Raquel Gomes
Ribeiro. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0149/13 Benedito José Coelho. IV – EXPEDIENTE: Ofício 056/13 – JARI
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 45.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.11.2013.
Às dez horas do dia quatorze de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto
Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Extraordinária, realizada em
07.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0145/13 Maria Lucia
Shinoda.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Novembro de 2013.

Ata da 48.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.12.2013.
Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima
Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47.ª Sessão Extraordinária, realizada em
28.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0170/13 Jéssica Cantelmo Louzada.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0162/13 Luci D
Almeida. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0158/13 Georgiana Kelly Milagres. IV – EXPEDIENTE: Ofício 058/13 – JARI
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Dezembro de 2013.

Ata da 44.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.11.2013.
Às dez horas do dia sete de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva,
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realizada em
05.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0142/13 Benedito José
Dias da Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 056/13 - JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CONVOCAÇÃO PARA A ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à Reunião
Extraordinária de 2014, a realizar - se:
Dia:
23/05/2014
Horário:
9hs
Local:
Casa dos conselhos – Rua Deputado Claro César – 53 Centro
PAUTA:
• Reordenamento da Verba Estadual da Entidade Liceu ( Projeto Brinquedo Levado à Sério);
• Deliberação do Termo de Aceite para Programa Peti ( Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil)
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS
Criada pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962
Utilidade Pública – Lei Municipal nº 3.845, de 19/10/2001
CNPJ nº 04.360.419/0001-05
LIVRO DE ATAS EXTRAVIADO
A APL-ACADEMIA PINDAMONHAGABENSE DE LETRAS, através de seu
presidente, Alberto Marcondes Santiago, DECLARA para os devidos ﬁns que seu Livro de
Atas nº 1 foi extraviado.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014
Alberto Marcondes Santiago - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São paulo
EDITAL RESUMIDO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA
A Prefeitura torna público que está aberta na Secretaria de Administração, sito na Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o Chamamento Público nº
001/2014-SEA, referente à “seleção e habilitação de associações de moradores de bairros
ou pessoas jurídicas sem ﬁns lucrativos interessadas na administração dos centros
comunitários”, em conformidade com a Lei Municipal nº 5.382, de 08 de maio de 2012.
A documentação necessária deverá ser apresentada em envelope lacrado, no período de
09/06 a 13/06/2014, na Secretaria de Administração, no horário das 08:00 às 16:30 horas.
A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 03 de julho de 2014, a partir das 14:00 horas,
no Auditório da Prefeitura Municipal (Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do
Cardoso). O edital completo encontra-se disponível na Secretaria de Administração para
retirada pelos interessados, no horário das 08:00 às 17:00 horas. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 08:00 às 17:00 ou através dos tels.: (12) 36445649 / 3644-5646.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.

Às quinze horas do dia cinco de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Aves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Extraordinária, realizada em
31.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0139/13 Sidney
Camargo Leme. II – EXPEDIENTE: Ofício 055/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal
de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.10.2013.
Às dez horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e treze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Quadragésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Avel, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Ordinária, realizada em
30.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0136/13 José Basilio
de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.10.2013.
Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
LICENÇA DE OPERAÇÃO
ITALIAN TEXTURAS E REVESTIMENTOS LTDA ME torna público que recebeu da CETESB a
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em
renovação da Licença de Operação 3004400, válida até 14/05/2016 para Tintas a base d água, fabricação
24.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
situada à Av. Hum, número 496, Distrito Industrial Água Preta, Lote 4, Quadra D, Pindamonhangaba/SP.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0143/13 Benedito
José Dias da Silva. II – EXPEDIENTE:
Ofício 054/13 – JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Nada mais havendo a tratar, foram dados
Estado de São Paulo
encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2014
vai assinada pelo Senhor Presidente,
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2013.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 078/2014 de “Aquisição de bloco de concreto simples
para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, foram elaboradas
as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 08/05/2014:
ATA nº 83/2014

01

UNID.
DE
MEDIDA
PC

ATA nº 84/2014
ITEM

02

03

UNID.
DE
MEDIDA
PC

PC

Empresa:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

GUARANI

1,37

20.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

C. MARAN

1,61

30.000

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
Bloco de concretos simples para
vedação com 3 furos, nas dimensões
(largura) x 190 (altura) x 390
Bloco de concretos simples para
vedação com 3 furos, nas dimensões
(largura) x 190 (altura) x 390

alvenaria de
em mm: 140
alvenaria de
em mm: 190

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 126/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. KLEBERSON FRANCISCO DE
CAMARGO, responsável pelo imóvel situado a Rua JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO,
bairro GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO1107220010000, 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 127/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. AGOSTINHO GIL DE CASTRO,
responsável pelo imóvel situado a Rua RUTH FRANCISCO DOS SANTOS, bairro VILA NEHEMIA
, inscrito no município sob a sigla SO210814009000, 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 128/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ARTHUR CARVALHO DE responsável
pelo imóvel situado a
Rua JOÃO DO LIVRAMENTO,
bairro VILA RICA , inscrito no
município sob a sigla SO111301031000, 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 129/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. GABRIEL PEREIRA JARDIM SANTIAGO
E OUTRA responsável pelo imóvel situado a
Rua IDALINA CESAR, bairro VILA RICA , inscrito
no município sob a sigla SO121606001000, 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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. FATIMA DO ROSARIO SALLES IKEDA
responsável pelo imóvel situado a Rua JESUS ANTONIO MIRANDA FILHO, bairro MOMBAÇA ,
inscrito no município sob a sigla SO110603032000, 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
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014
A Prefeitura comunica o primeiro aditamento para rerratiﬁcação de ata de registro de preços
n° 065/2014, ﬁrmada entre o município de Pindamonhangaba e a empresa BIGNARDI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA estabelecendo as seguintes
condições:
01 – O presente termo de aditamento para retiﬁcação e ratiﬁcação tem por objetivo constar
a alteração do CNPJ da empresa ora contratada, substituindo o nº 61.192.522/0001-27
(CNPJ da matriz), para o nº 61.192.522/0004-70 (CNPJ da ﬁlial), situada na rua Thiers, nº
321, anexos 329/327 e 341, Bairro Pari, na cidade de São Paulo/SP, conforme constou no
documento de habilitação da empresa.
02 – As demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços n°
065/2014, lavrada em 24 de março 2014, permanecem inalterados, com exceção das acima
mencionadas.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.

2,09

10.000

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. 123/14, referente
à “Aquisição de 500 metros (20 peças) de raia para piscina de 25 metros para os Centros
Esportivos, visando à troca desses materiais que se encontram desgastados ou quebrados
e para a segurança dos usuários para evitar acidentes”, com encerramento dia 02/06/14 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, 19 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 124/2014
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. 124/14, referente
à “Aquisição de materiais para uso no setor de hidráulica do Departamento de Obras e
Viação”, com encerramento dia 02/06/14 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, 19 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 125/2014
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 PPRP nº. 125/14, referente
à “Aquisição de camiseta para atenderá a programação referente ao calendário do ano
de 2014 do Departamento de Assistência Social”, com encerramento dia 04/06/14 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, 19 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 126/2014
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. 126/14, referente
à “Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de data center e
hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, por um
período de 36 meses”, com encerramento dia 04/06/14 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, 19 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 134/2014
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 PPRP nº. 134/14, referente
à “Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, e responsabilidade
técnica em montagem, desmontagem e operação em estruturas metálicas, coberturas,
tendas, palcos, geradores para eventos do município de Pindamonhangaba por 12 (doze)
meses”, com encerramento dia 30/05/14 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, 19 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 135/2014
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 PPRP nº. 135/14,
referente à “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação,
transporte, instalação, retirada e sucção de dejetos de banheiros químicos e locação de pias
portáteis, para eventos do município de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 30/05/14 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, 19 de maio de 2014.

COMUNICADO
MARINHO E FILHO INTERMEDIAÇÃO DE SUCATAS S/S LTDA, CNPJ n° 03.636.244/0001-53,
estabelecida na Estrada Municipal da Santa Cruz, 37 - SALA 01 - Bairro das Campinas, Pindamonhangaba/
SP, DECLARA o extravio dos livros diário de n.º 03 (três) de 2003, 04 (quatro) de 2004, 05 (cinco) de 2005,
06 (seis) de 2006, 07 (sete) de 2007, 08 (oito) de 2008, 09 (nove) de 2009 e 10 (dez) de 2010.
LICENÇA DA CETESB
WESTFALIA BRASIL COMPONENTES METÁLICOS LTDA torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação Nº3000714 e requereu a Licença de Operação para Tubos de aços
ﬂexíveis, inclusive conexões, produção de á AV PROFESSOR MANOEL CESAR RIBEIRO, 2457, JD
SANTA LUZIA, PINDAMONHAGABA.

COMUNICADO
JG ENGENHARIA AMBIENTAL S/S LTDA, CNPJ n° 04.791.179/0001-01, estabelecida na Estrada do Pinhão,
Bairro Una, Pindamonhangaba/SP, DECLARA o extravio dos livros diário de n.º 02 (dois) de 2002, 03 (três) de
2003, 04 (quatro) de 2004, 05 (cinco) de 2005, 06 (seis) de 2006, 07 (sete) de 2007e 08 (oito) de 2008.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 074/2014 de “Aquisição de arei média lavada para ser
utilizada em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto,
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 28/04/2014:
ATA nº 079/2014

C. MARAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 123/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Bloco de concretos simples para alvenaria de
vedação com 3 furos, nas dimensões em mm: 90
(largura) x 190 (altura) x 390
Empresa:
RAUL RABELLO NETO EPP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 125/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. MCR ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua ROMÃ, bairro JARDIM ELOINA, inscrito no município sob
a sigla SE23.07.05.011.000, Quadra E, Lote 71, 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

Ata da 44.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.11.2013.

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

ITEM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 105/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSÉ SERGIO TERNCI, responsável
pelo imóvel situado a Rua Antônio Nobrega de Oliveira, bairro Vitória Valle III, inscrito no município
sob a sigla SE23.10.07.005.000, 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 130/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 104/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSINO FERNANDO MELLO RESENDE,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Francisco, bairro Jardim Leonor, inscrito no município
sob a sigla NE11.13.06.031.000, 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

ITEM
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UNID.
DE
MEDIDA
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Empresa:

COMERCIAL TRADING LTDA ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

NATURAL

49,00

2.000

DESCRIÇÃO
Areia média lavada de rio

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

cultura
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& lazer

Prefeitura inicia preparativos
para Aniversário da Cidade
Maria Fernanda Munhoz

artista plástica tem 20 anos de carreira

gilda marcondes
faz exposição
de telas

Maria Fernanda Munhoz
***
A artista plástica
Gilda Helena Guaragna
Marcondes está expondo
seus trabalhos no saguão
da Prefeitura durante
este mês. A mostra tem
entrada franca e pode ser
visitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Nascida em Pindamonhangaba e com 20 anos
de carreira, Gilda está
realizando sua primeira
exposição individual. Anteriormente, participava
de mostras e exposições
coletivas nos ateliês. O
primeiro foi o da artista Marilene Moura, que
despertou o amor de Gilda
pelas artes. A aluna nunca
mais parou.
Antes da arte, Gilda
lembra que trabalhava e
criava seus filhos, e ainda
teve tempo para cursar
artes na Faculdade Santa
Cecília e dar aulas de educação artística. A pintura
apareceu em sua vida a
partir de uma exposição
de Marilene Moura que
visitou. Foi uma descoberta enriquecedora que a
acompanha até hoje e gerou premiações e menções
honrosas.
Na Prefeitura, estão
expostas 17 telas nas
técnicas pastel e mista
(mesclando acrílico e
pastel). Ela também já experimentou a aquarela e,

atualmente, está gostando
muito de trabalhar com
o acrílico sobre tela. “É
muito interessante fazer
as nossas próprias cores
e descobrir as possibilidades dessa técnica. Estou
produzindo bastante”,
revelou a artista.
Gilda contou que escolhe seus temas de maneira
pessoal, a partir de cenas
do dia a dia. “Com o
tempo de pintura, a gente
vai aprimorando o olhar
e então, algumas cenas
nos chamam a atenção
e a gente pensa: ´isso
daria um lindo quadro´
e segue a partir daquela
ideia. Muitas vezes, gosto
de fotografar as cenas e
reproduzir depois na tela”,
afirmou.
Para a artista, a pintura sempre foi um hobby.
Por isso, não vende suas
obras, apenas presenteia
familiares e amigos. “A
arte é um momento de
expressão. Todo mundo
deveria colocar a arte em
sua vida”, garante.
Ela ficou muito feliz
em ter a oportunidade de
participar desse projeto do
espaço cultural no saguão
da Prefeitura. “Esse espaço
é maravilhoso, fiquei emocionada em participar. As
pessoas me encontram na
rua e me falam que já vieram ver minha exposição,
e isso é muito gratificante”,
concluiu.
Maria Fernanda Munhoz

São 17 telas nas técnicas pastel e mista

Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba comemora 309 anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de julho
de 2014. Diversos eventos
estão sendo programados
para a população comemorar a data.
Na última sexta-feira
(16), foi realizada a primeira reunião da comissão organizadora, quando
foram expostas as programações do Departamento
de Cultura para o mês de
julho, e a pré-programação de shows gratuitos
que serão realizados no
Parque da Cidade.
Participaram
dessa
primeira reunião representantes das secretarias
de Educação, de Governo
e de Relações Institucionais, Departamento de
Cultura e Coordenadoria de Eventos. Após essa
primeira conversa, outras
reuniões serão realizadas,
com as demais secretarias, departamentos e setores da Prefeitura para a
realização da festividade.
Na programação cultural, estão definidos eventos, a partir de 29 de junho,
na igreja Matriz, Bosque
da Princesa, praça Monsenhor Marcondes, Teatro
Galpão e Moreira César.
Além da exposição coletiva

Maria Fernanda Munhoz

Primeira reunião, realizada na Secretaria de Educação e Cultura
no saguão da Prefeitura,
durante todo o mês.
Para o Parque da Cidade, serão realizados cinco

dias de shows gratuitos e
no dia 12 de julho, final
da Copa do Mundo, está
programada a instalação

de um telão para que os
torcedores possam acompanhar a final da festa do
futebol mundial.

PindAmonhAngAbA 309 Anos
Programação Cultural

29 de junho – Coral mackenzie no Teatro
galpão
4 de julho – Concerto com o Quarteto anna
Paula Sahdi, na igreja matriz
5 de julho – Pinda em Cena na Praça
monsenhor marcondes
6 de julho – Pinda em Cena no bosque da
Princesa
10 de julho – Eventos oficiais: hasteamento
das bandeiras e missa na matriz
11 de julho – Concerto de Jazz amatti musical
na igreja matriz
12 de julho – Pinda em Cena na Praça
monsenhor marcondes
13 de julho – Pinda em Cena no bosque da
Princesa

18 de julho – Concerto com a Corporação
Musical Euterpe na Matriz e Oficina de Bonecos
com a Cia Trucks no Teatro galpão
19 de julho – Pinda em Cena em moreira
César e Oficina de Bonecos com a Cia Truks no
Teatro galpão
20 de julho – Pinda em Cena no bosque da
Princesa
25 de julho – dia da Cultura e Paz no Teatro
galpão com dina Luz – acenando com bandeira
(poesia e música)
26 de julho – Festival Sertanejo
27 de julho – Festival Sertanejo
De 1° a 31 de julho – exposição de
artes plásticas coletiva com artistas de
Pindamonhangaba no saguão da Prefeitura

Pinda participa da maior feira
de aventura da américa latina
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba participou, no final de semana,
da maior feira de esportes
e turismo de aventura da
América Latina, a Adventure Sports Fair. Mais de
70 mil pessoas (número de
2013) eram esperadas no
evento, realizado na Bienal
do Ibirapuera entre os dias
15 e 18 de maio.
A cidade esteve presente no estande do Governo do Estado de São
Paulo, mostrando os atrativos turísticos que Pinda e a região do Circuito
Mantiqueira
oferecem,
principalmente
quanto

Divulgação Turismo Pinda

representantes de Pinda distribuíram material
gráfico e divulgaram a cidade
ao turismo de aventura e
ecoturismo.
De acordo com a diretora de Turismo da Prefeitura de Pinda, a par-

ticipação da cidade em
feiras desse porte é muito
importante para divulgar
os atrativos turísticos,
meios de hospedagem e

gastronomia, não só para
o público, como também
para os profissionais do
turismo que prestigiam o
evento.
Neste ano, as atenções
da feira se voltaram ainda mais para o turismo
de aventura e ecoturismo,
com a cooperação dos organizadores da Adventure
Sports Fair e a Abeta - Associação Brasileira das
Empresas de Ecoturismo
e Turismo de Aventura.
O objetivo foi fortalecer o
segmento do turismo de
aventura, que é um dos
mais importantes do Brasil dentro do mercado turístico.

Pindamonhangaba terá tarde de poesia
Maria Fernanda Munhoz
***
nesta sexta-feira (23),
Pindamonhangaba terá
uma tarde de poesia, com
a intervenção poética
“Rua de Rimas”, a partir
das 16 horas, na praça
monsenhor marcondes. o
evento está sendo trazido
à cidade pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio do departamento de
Cultura, em parceria com
o Circuito Cultural Paulista,

do governo do estado.
neste trabalho do núcleo girândola, uma atriz e
dois músicos itineram por
espaços abertos levando
poesia e música.
em uma caixa, cujas
aberturas são janelas,
estão as poesias que
serão lidas, recitadas
ou cantadas. o público,
abordado pelo trajeto, é
convidado a escolher sua
janela, que é aberta para
o seresteiro cantar.

Divulgação Circuito Cultural Paulista

grupo estará na praça monsenhor marcondes

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Ipê II e Umuarama conquistam
COPA GUGA de Futsal
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O ginásio do “Zito” ﬁcou lotado na noite de sexta-feira (16),
para a ﬁnal da Copa Guga de
Futsal e também pela presença
do craque da Seleção Brasileira, Luiz Gustavo. Na categoria
veterano, o confronto foi entre
Umuarama e Vila Rica; no principal, entre Ipê II e Conectim.
A decisão entre Umuarama e
Vila Rica foi equilibrada, com o

placar em 2 x 2 no tempo normal. O campeão foi conhecido
nos pênaltis com o Umuarama
vencendo por 5 a 4. Além do
troféu de campeão, a equipe
também garantiu o de defesa
menos vazada, disciplina e o
artilheiro.
O pivô Francisco foi o artilheiro com 12 gols e parabeniza
os organizadores do campeonato. “Cinco vezes fomos campeões e uma vez vice, quando per-

Marcos Vinício Cuba

demos para essa mesma equipe,
também nos pênaltis. “
O segundo jogo da noite teve
o Ipê II atropelando o Conectim
por 4 a 2, com dois gols de Fabinho, Cabeça e Mateus. “A gente
treinou muito. Viemos em busca do bicampeonato. A presença
do Luiz Gustavo é importante,
porque incentiva os atletas e a
molecada. Contei com alguns
reforços e deu tudo certo”, disse
o técnico Jorjão, do Ipê II.

Professor Una é homenageado
com Copa de Vôlei de Areia
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O professor Alfredo de Andrade, conhecido como professor Una, está sendo homenageado com a Copa Pinda de Vôlei
de Areia. A abertura da competição ocorreu na noite de sextafeira (16), e os jogos terminam

neste domingo (25). As partidas
acontecem somente aos finais
de semana. Nesta sexta-feira
(23) os desafios começam a
partir das 18 horas, no sábado
a partir das 13 horas e domingo
às 9 horas.
O secretário de Juventude,
Esportes e Lazer conta que é um
Marco Vinício Cuba

Legenda
Professor Una fala na abertura da competição

imenso prazer proporcionar este
evento aos atletas e homenagear
o professor Una, que tanto contribuiu com este esporte no município. “Agradeço imensamente
ao professor Una, seus familiares, também aos professores da
Secretaria que se empenharam e
nos ajudaram a fazer este evento
bonito”.
O homenageado garantiu que
ﬁcou muito feliz com a grandiosidade da primeira Copa Pinda
de Vôlei de Areia, porque serve
como incentivo às crianças para
que comecem a jogar voleibol.
Um esporte que exige habilidade
em não deixar a bola cair e precisão nos movimentos.
Durante a abertura oficial, o
público pôde conhecer um pouco da vida pessoal do professor
Una. Este profissional também
é responsável pela formação de
muitos professores de educação
física, pois atuou na Universidade de Taubaté por muitos
anos. Una também jogou em
vários times.

Arone e Robinho vencem Corrida de Rua
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Na noite de sábado (17), em
comemoração aos 126 anos da
Lei Áurea, foi realizada 1ª Etapa
do Circuito Corrida de Rua/Corrida da Liberdade. A prova começou e terminou na praça Padre
João de Faria Fialho - Largo do
Quartel. Após o evento esportivo,
o público teve a oportunidade de

conferir atrações musicais.
Participaram crianças, jovens, adultos e a melhor idade.
Na categoria principal o campeão foi Robson Karlos, representando a RK Runners, de
Pindamonhangaba. Pelo feminino, a vencedora na categoria
principal foi Arone Lúcia. Esta
prova foi promovida por meio
de parceria entre a Prefeitura de

Pindamonhangaba, Etep Faculdades e Sindicato dos Metalúrgicos.
Robson Karlos comenta que
participaria de uma prova em
Santos, para obter o índice da
São Silvestre, mas preferiu participar da abertura do Circuito,
pois como desenvolve um projeto social, quis correr para incentivar os jovens atletas.

1ª Etapa da Corrida de Rua comemorou os 126 anos da Lei Áurea

Divulgação

Luiz Gustavo entrega cheque à equipe

CORRIDA HOMENAGEIA “JOÃO DO PULO”
Estão abertas as inscrições
para a VI Corrida Pedestre em
homenagem a João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”. Os
interessados podem procurar
o Centro de Treinamento Luiz
Caloi ou entrar em contato com
a idealizadora da prova, professora Gracil. A prova será realizada no domingo (25), na praça
da Vila São Benedito, a partir
das 8 horas.

O objetivo é valorizar o atleta
e estimular os pindenses a praticar esporte. Os três primeiros
colocados receberão troféus e
do 4º ao 10º lugares, medalhas.
Gracil comenta que os atletas
também podem se inscrever
no dia da prova, com uma hora
de antecedência. O número do
telefone para mais informações
é (12) 99223-7758 e o e-mail é
gracilfeliz@gmail.com.

PAIS APROVAM FESTIVAL DE NATAÇÃO
Os alunos de natação do Centro Esportivo “Zito” e Cidade Nova
participaram do Festival de Natação promovido pela Prefeitura no
sábado (17). Os pais e familiares
aprovaram a organização do evento. Os alunos ﬁzeram exercícios
de imersão, ﬂutuação, equilíbrio
e outros com prancha. Também
nadaram nos estilos: costas, livre,

Judocas de
Pinda focam
Campeonato
Paulista
Os atletas das categorias de
base de judô, da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba, participaram da VI Copa
Hirakawa de Judô, em São José
dos Campos, no último domingo (18), e foram vice-campeões,
conquistando 99 pontos. O primeiro colocado foi a ADPM, da
cidade anﬁtriã, com 113 pontos.
São José dos Campos ﬁcou na
terceira colocação.
O professor Manzano comenta que dos 41 judocas das classes
Sub 11, Sub 13 e Sub 15 que formaram a equipe, 29 subiram ao pódio, sendo 12 medalhas de ouro,
11 de prata e seis de bronze. Ele
enfatiza que o próximo desaﬁo
será o Campeonato Paulista, fase
regional das classes Sub 11 e Sub
13, em Jacareí, domingo (25).

borboleta, crawl e peito.
Claudinei Apolinário Carlota
tem dois ﬁlhos que praticam natação e elogiou os professores.
“Meu ﬁlho tinha medo de água e
em 30 dias está nadando; minha
ﬁlha já gostava de água e está na
natação há dois meses e o desenvolvimento dela foi espetacular,
estão de parabéns”.

RESULTADOS
DA RODADA
DE FUTEBOL

CATEGORIA SUB 13
Ferroviária 4 x 0 Etna
Gerezim 3 x 0 Corinthians (WO)
Colorado 1 x 3 Novelis
CATEGORIA SUB 17
Etna 7 x 1 Mombaça
Ramos 2 x 1 Inter Pinda
Ferroviária 1 x 1 Maricá
CINQUENTÃO
Flamengo 0 x 1 Santa Luzia
Independente 4 x 0 Fim de Carreira
Estrela 3 x 0 Campo Alegre
Maricá 0 x 6 Pindenses
América 2 x 4 Santa Cecília
SEGUNDA DIVISÃO
Universo 2 x 0 River Junior
Jardim Regina 3 x 2 Santa Cruz
Cidade Nova 2 x 1 Andrada
Flamengo 1 x 4 Santos
Araretama 1 x 1 Mantipê
Moreira César 2 x 0 Aﬁzp
Galáticos 3 x 3 Campo Alegre
Jardim Eloyna 4 x 3 Bonsucesso
Cícero Prado 2 x 1 Jardim Resende
Santa Cecília 4 x 2 Bela Vista
Atletic 0 x 3 Maricá

