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Moradores do Ribeirão Grande 
vão ganhar centro comunitário

Times de Pinda 
podem fazer 
fi nal Regional

Pindamonhangaba pode 
ter os dois fi nalistas da Copa 
Regional, categoria Amador, 
este ano. A cidade já tem um 
fi nalista, que sai da semifi nal 
entre Castolira e Araretama, 
neste domingo (1º/3). Além 
deste confronto, o Vila São 
José pode ser outra equipe de 
Pinda na decisão. Para isso, o 
clube precisa passar pelo Ca-
pituba.

Novas regras contábeis são esclarecidas

CASA DA AMIZADE ABRE 
INSCRIÇÕES PARA CURSO 
DE CULINÁRIA

VILA RICA E RAMOS 
DECIDEM VAGA NA 
COPA GUGA DE FUTSAL

CONSELHO DE 
SAÚDE SERÁ 
EMPOSSADO 
HOJE

INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA 
OFICINA DE 
RECICLAGEM

TURISMO 
RURAL GANHA 
INCENTIVO

Os moradores do Ribei-
rão Grande vão ganhar um 
centro comunitário para 
atividades da comunidade. 
O edifício está em constru-
ção em um terreno na es-
trada municipal Jesus An-
tonio de Miranda, próximo 
ao km 18.

O prédio terá 368,30m² 
e contemplará copa, área 
de serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso.

Cerca de 200 contado-
res de Pindamonhangaba 
e região participaram de 
um seminário promovi-
do na última semana pelo 
Conselho Regional da clas-
se. O objetivo foi orientar 
os profi ssionais sobre al-
terações nas regras sobre 
fechamento de balanço e 
demonstrações contábeis 
obrigatórias.

De acordo com a delega-
da do Conselho de Conta-
bilidade do município, De-
nise Monteiro, o evento foi 
bastante produtivo e todos 
puderam ter as dúvidas es-
clarecidas.
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Divulgação

Obra foi solicitada 
durante reunião entre os 
moradores e a Prefeitura 
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Casa da Amizade abre inscrições 
para novo curso de culinária

As voluntárias da Casa da 
Amizade estão reiniciando os 
cursos gratuitos de culinária 
através do Programa DECA a 
partir do dia 2 de março.

As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas na própria ins-
tituição (rua Itália, 320, Parque 
das Nações, telefone: 3642-
3342) na quarta-feira (25), das 
9 às 12 horas e das 14 às 17 ho-
ras.

Sobre os cursos
As aulas acontecem em dois 

horários que serão definidos de 
acordo com o número de in-
teressados no preenchimento 
das 12 vagas do curso.

O Deca tem o apoio da Ger-
dau, do Café Pindense e da Piz-
zaria Querência.

RotaRy 
pRomove 
bingo no 
sábado

Tarde da pizza beneficente
A comunidade de São José Ope-

rário (igreja Sagrados Corações) 
promove, dia 7 de março, uma tar-
de da pizza beneficente.

As pizzas são mistas, de muça-
rela, presunto e calabresa e o pre-

ço é R$ 15. A entrega será das 14 às 
20 horas, na igreja dos Sagrados 
Corações (avenida Sagrados Cora-
ções). Mais informações pelos te-
lefones 3522-2629 ou 3643-2629 
com Marisa. O Rotary Clube Pindamo-

nhangaba Princesa do Norte 
promove no sábado (28), às 
18h30, um bingo beneficente.

As cartelas devem ser com-
pradas por R$ 10 no Valpar Pa-
rafusos (praça Emílio Ribas, 64, 
São Benedito) e Palácio do Se-
guro. O evento acontece na Casa 
da Amizade (rua Itália, nº 320, 
Parque das Nações).

Na manhã da última sexta-feira 
(20), foi realizada a apuração da 
eleição da Cipa - Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes - na 
Confab Tubos. A direção de base 
da CUT - Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba - partici-
pou de todo o processo eleitoral.

A votação aconteceu ma quin-
ta-feira (19), quando 647 meta-
lúrgicos foram às urnas para es-
colher os 16 novos representantes 
da segurança no local de trabalho. 
Brancos e nulos somaram apenas 
12 votos.

O mais votado foi o companhei-
ro José Carlos Ribeiro, o “Babão”, 
da manutenção, que conseguiu so-
zinho 85 votos. Em 2013, ele tam-
bém foi o mais votado da Cipa. 

“Estou muito feliz com o resul-
tado, pois mostra o reconhecimen-
to dos companheiros pelo traba-
lho que venho fazendo. A Confab 
é uma indústria de grande porte, 
com atividades de alto risco, e ter 
esse respaldo para poder brigar 
por melhorias na segurança é mui-
to importante. Agradeço a todos 
pela confiança”, disse Babão.

A eleição da Cipa na Confab se-
ria feita no dia 9 de fevereiro, mas 
foi cancelada por exigência do sindi-
cato devido a problemas na listagem 
e remarcada para o dia 19. A direção 
do sindicato deseja aos novos mem-
bros da Cipa uma boa gestão.

Foi-se o tempo em que apenas gradua-
dos, especialmente professores e pes-
quisadores, desenvolviam e expunham 

seus trabalhos. As últimas décadas têm mos-
trado a inserção de estudantes no universo das 
exposições.

Com este propósito, alunos de todo o País 
podem participar da 18ª Feira do Estudante - 
Expo CIEE 2015, que será realizada entre os 
dias 29 e 31 de maio, em São Paulo.

Além de expositores internacionais, o que 
amplia a troca de experiências entre os parti-
cipantes, o evento deverá atrair 65 mil jovens 
em busca de estágio e de informações sobre 
inclusão e capacitação profissional. As organi-
zações internacionais que marcarão presença 
nessa edição são: Belta (Associação que con-
grega organizadores de viagens educacionais e 
culturais), Canadá Intercâmbio, GHF Consult, 
IPB Intercâmbio e Seda College Intercâmbio e 
Viagens.

Os expositores apresentarão diversas op-
ções de estudo no exterior. O Seda College, por 
exemplo, mostrará as oportunidades de apren-
der inglês na Irlanda.

Realização anual do CIEE - Centro de Inte-
gração Empresa Escola - a feira será dividida 
em três setores. Na área reservada aos exposi-
tores, instituições de ensino, empresas e órgãos 
públicos oferecerão serviços e novidades em 
cursos e carreiras. No estande do CIEE serão 
feitas inscrições para 5 mil vagas de estágio e 2 
mil de aprendizagem. No setor de informação 
profissional, serão cerca de 100 palestras com 
especialistas em profissões, mercado de traba-
lho, empreendedorismo, seleção e recrutamen-
to, entre muitos outros temas; simulados de 
processos seletivos, etc. No setor de entreteni-
mento, várias atrações, como shows de música 
e gincanas de conhecimentos gerais estão pre-
vistas.

Os interessados em adquirir cotas para a 
participação na Expo CIEE devem solicitar in-
formações pelo telefone (11) 3040-6554. Um 
dos benefícios para empresas participantes é a 
exposição da sua marca na página da feira no 
Facebook (www.facebook.com/expociee), que 
já está no ar.

Em Pindamonhangaba, a instituição é res-
ponsável desde 2008 por recrutar estagiários 
para a Prefeitura, que foi a primeira da região a 
implantar processo seletivo para o ingresso de 
estudantes na Administração Pública.

A hora de mostrar trabalho

Estudantes podem 
expor material

Babão é o mais votado da Cipa 
na Confab Tubos, pela 2ª vez

Os prêmios serão:
1º TV
2º Microondas
3º Bicicleta
4º Tablet
5º Panela elétrica

Tarifa Zero para alunos
O Governo do Estado 

sancionou a lei que ga-
rante tarifa zero aos es-
tudantes nos transportes 
públicos metropolitanos 
- metrô, trens da CPTM e 
ônibus da Emtu. A lei se 
aplica a alunos dos Ensi-
nos Fundamental, Médio 
e Superior de Rede Públi-
ca e na Rede Privada. En-
tretanto, o benefício será 
estendido aos estudantes 
que comprovem renda fa-
miliar per capita de até 1,5 
salário mínimo nacional 
(R$ 1.182).

Cerca de 615 mil estu-
dantes de quatro regiões 

metropolitanas de São 
Paulo (São Paulo, Baixada 
Santista, Campinas e Vale 
do Paraíba/Litoral Norte) 
poderão utilizar a gratui-
dade para frequentar as 
aulas.

O passe livre estudantil 
será concedido mediante 
cadastro enviado pela ins-
tituição de ensino e decla-
ração de comprovação de 
renda do aluno. Por mês, 
os estudantes beneficia-
dos terão direito a 48 via-
gens gratuitas, não cumu-
lativas, ou seja, devem ser 
usadas dentro do próprio 
mês de concessão.

José Carlos Ribeiro ‘Babão’ 
Cipeiro da Confab Tubos 

Divulgação

Divulgação
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cidade
Obras do centro comunitário 
seguem no Ribeirão Grande

A comunidade do Ribeirão 
Grande está recebendo um cen-
tro comunitário. As obras foram 
solicitadas em reunião com a 
Administração Municipal e se-
guem na estrada Municipal Je-
sus Antonio de Miranda, proxi-
midades do km 18.

O projeto terá área constru-
ída de 368,30m² e contempla 
copa, área de serviço, vestiário, 
salão principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois sani-
tários e sala multiuso. Na área 
externa, haverá estacionamento 
com piso intertravado, ilumina-
ção com postes, muro e grade 
na frente no prédio. O investi-
mento da Prefeitura, somando 
as adequações do terreno, está 
sendo de R$ 724.979,21.

“Realizamos reuniões com a 
comunidade e as pessoas esco-
lheram as prioridades para cada 
bairro. O centro comunitário 
era um dos pedidos do Ribei-
rão Grande e, por isso, estamos 
atendendo. É importante ouvir 
as pessoas, elas sabem o que 
mais precisam para melhorar 
a qualidade de vida da região 
onde moram”, avaliou o prefei-
to.

Outros centros comunitários 
estão sendo construídos na ci-
dade, em locais como o bairro 
Bonsucesso e a Vila Suíça.

A equipe da Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura 
vai realizar mais uma etapa 
das reuniões de elaboração do 
PMUP - Plano de Mobilidade 
Urbana de Pindamonhangaba. 
Nesta terça-feira (24) os temas 
são as diretrizes gerais e concei-
tuais, legislação, regulamentos 
e organização institucional. O 
encontro será no auditório da 
Prefeitura e terá início às 8h30.

Esta etapa será feita até 
sexta-feira (27), em cada data 
foram separados assuntos espe-
cíficos. Para quarta-feira (25) 
foram escolhidos os seguintes 
temas: sistema viário, ferrovi-

ário e cicloviário, já na quin-
ta-feira (26) serão: trânsito de 
pedestres, transporte coletivo, 
transportes especializados de 
passageiros e estacionamento 
regulamentado. Encerrando a 
semana, os temas são: trânsito, 
transporte de cargas, transpor-
te hidroviário e aéreo.

Toda a população está convi-
dada para marcar presença nas 
reuniões participativas, já foram 
feitas duas, as próximas serão 
no bairro Cidade Nova, dia 4 de 
março - no centro comunitário 
do bairro, e dia 5, na Etec João 
Gomes de Araújo. Ambas terão 
início a partir das 18 horas.

O Fundo Social e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba estão 
oferecendo vagas para ativida-
des gratuitas. Os interessados 
têm até esta semana para ga-
rantir a matrícula. No bairro 
Cerâmica serão desenvolvidas 
aulas de artesanato em cerâ-
mica e Padaria Artesanal, já na 
região central, a dica é procurar 
o Pat - Posto de Atendimento 
ao Trabalhador para entrar no 
Time do Emprego.

Obras no centro 
comunitário do Ribeirão 

Grande estão em 
andamento

Maria Fernanda Munhoz

A equipe da Receita Fe-
deral vai realizar um en-
contro com profissionais de 
várias áreas em Pinda. Na 
ocasião, o público vai rece-
ber informações de como 
contribuir com o Fumcad 
- Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente.

A reunião está marca-
da para o dia 5 de março 
e ocorrerá às 9 horas no 
auditório da Santa Casa de 
Misericórdia. Os trabalhos 
contam com o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, e CMDCA.

Os interessados em 
destinar parte do Imposto 
de Renda para o Fumcad 
devem confirmar a presen-
ça enviando um e-mail para 
cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br, no assunto deve 
ter inscrição para encontro 
e no corpo do e-mail é pre-
ciso colocar o nome com-
pleto, profissão e telefone 
para contato.

Este encontro tem como 
público-alvo contabilis-
tas, sindicalistas, profis-
sionais de outras áreas e 
demais interessados em 
contribuir com as crianças 
e adolescentes do municí-
pio. As explanações serão 
feitas por Luiz Fernando 
de Paulo, auditor fiscal da 
Receita Federal do Brasil e 
supervisor do Programa de 
Imposto de Renda da DRF/
Taubaté, e Maria Teresa 
Camargo Barbosa, auditora 
fiscal da Receita Federal do 
Brasil e delegada da RF em 
Taubaté.

Receita 
Federal realiza 
encontro com 
profissionais 
da cidade

REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE MOBILIDADE 
URBANA RECOMEÇAM EM PINDA

Inscrições para atividades 
gratuitas terminam nesta semana

As inscrições poderão ser 
feitas até sexta-feira (27) na 
sede do Fundo Social ou no 
projeto Cerâmica. Para as ofici-
nas em Peças Artesanais e Pa-
daria Artesanal, são 30 vagas. 
Para fazer a matrícula é preciso 
apresentar cópia do RG e com-
provante de endereço.  O aten-
dimento é das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16h30.

De acordo com o coordena-
dor do Fundo Social de Solida-
riedade, as oficinas de Cerâmi-
ca irão acontecer as segundas 
e quartas-feiras, das 14 às 17 
horas, e podem participar crian-
ças, adolescentes, adultos e ido-
sos. A de Padaria Artesanal será 
as terças e quintas-feiras, das 14 
às 17 horas. Esta é para pessoas 
a partir de 16 anos de idade.

Já para o Time do Empre-
go, programa estadual coorde-
nado pela Sert - Secretaria do 
Emprego e Relações do Traba-
lho - desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Assistência Social, 
é destinado aos maiores de 16 
anos que estão à procura de 
oportunidades no mercado de 
trabalho e também para os de-
sempregados.

As inscrições podem ser fei-

tas no PAT instalado na avenida 
Albuquerque Lins, 138, São Be-
nedito, ou no PAT em Moreira 
César, dentro da Subprefeitu-
ra. O atendimento é das 8 às 16 
horas, é necessário apresentar 
CPF, RG, carteira de trabalho e 
número do PIS, caso possua.Trabalhos artesanais

Atividade realizada pelo programa Time do Emprego 

Divulgação

Divulgação

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

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)

e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

deputado Federal Major olíMpio e o Vereador ricardo piorino

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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 MartiM cesar

Em constante luta pela 
melhoria da qualidade de vida 
da comunidade, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi (PR) 
solicitou da atual Administra-
ção, através de requerimentos 
apresentados e aprovados na 
última sessão ordinária do dia 
09 de fevereiro, que a Prefei-
tura e seus órgãos competentes 
façam estudos e adotem provi-
dências para atender as  várias 
reivindicações de melhorias e 
benefícios para o bairro Taipas.

Entre essas solicitações 
estão: a limpeza do campo de 
futebol; construção de dois ves-
tiários e da quadra de esporte; 
implantação da AMI - Acade-
mia da Melhor Idade, cons-
trução de um salão de eventos 
próximo a Igreja Cristo Rei e 
uma ciclovia ligando o Taipas 
ao bairro Mantiqueira. 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio alega que “com a 
quadra de esporte, vestiários, 
Academia da Melhor Idade 
com playground e a limpeza 
do campo, as pessoas poderão 
realizar atividades físicas como 
futebol, basquetebol, voleibol 
e também será utilizada para 

Dr. Marcos Aurélio solicita 
várias melhorias e benefícios 
para o bairro Taipas

brincadeiras de criança”.  Ele 
ressalta que “a prática de 
atividades físicas previnem 
e evitam problemas de saúde 
ocasionados pelo sedentarismo, 
que hoje é uma das maiores cau-
sas de sérios problemas como 
obesidade, hipertensão arterial 
e o diabetes, entre outros. O 
combate ao sedentarismo pode 
ser feito com o apoio à pratica 
de esportes, ao lazer e à reali-
zação de atividades físicas, que 
melhoram a qualidade de vida 
dos cidadãos e proporcionam 
uma vida saudável e ativa.  
“Isso irá melhorar a qualidade 
de vida de todos moradores, 
que serão beneficiados com essa 
iniciativa”, ressalta o vereador. 

Dr. Marcos Aurélio salienta 
que o local de eventos, próximo 
a Igreja também facilitará para 
que esses moradores tenham 
um lugar para se reunir e en-
treter e a ciclovia dará maior 
facilidade de locomoção e 
segurança entre os dois bair-
ros. “Desta forma, estaremos 
melhorando a qualidade de 
vida de todos municípes que ali 
residem”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
participou da Audiência Pública 
do Plano de Mobilidade Urbana 
que aconteceu no dia 05 de feve-
reiro, no plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba. Na ocasião, o 
vereador apresentou sua opinião 
sobre o Projeto de Rebaixamento 
da linha férrea na região central 
da cidade. 

No ano passado, o Professor 
Osvaldo enviou ao 
DNIT (Departamento 
de Nacional de Infra-
estrutura Terrestre) 
um ofício solicitando 
informações sobre 
esse importante pro-
jeto e recebeu, em seu 
gabinete, a resposta 
do Diretor do órgão 
explicando que exis-
te SIM a viabilidade 
técnica, econômica 
e ambiental para a 
execução do rebaixa-
mento. E o dirigente 
do DNIT informou 
mais: o projeto já está concluído 
e foi entregue à Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Diante desse fato, o vereador 
Professor Osvaldo usou a tribu-
na na última sessão para, mais 
uma vez, cobrar explicações do 
Chefe do Executivo e saber qual 
o posicionamento dele quanto 
ao Projeto do Rebaixamento, a 
importância e a relevância desta 
obra para o município.

Professor Osvaldo entende 

Professor Osvaldo quer 
esclarecimentos sobre Projeto do 
Rebaixamento da Linha Férrea
“Vereador quer saber qual o posicionamento do 

prefeito quanto ao projeto, a importância e a 
releVância desta obra para o município”

que, sem dúvida, o projeto não só 
resolveria nossos problemas com 
a passagem do trem pela região 
central, como também deixaria 
nossa cidade esteticamente ainda 
mais bonita. “É preciso que haja 
uma união da comunidade para o 
bem de nosso município”, frisa 
o vereador. 

“Quero ressaltar, também, 
que no dia 19 de dezembro de 
2014 foi realizada uma reunião 

da Diretoria do DNIT e ficou 
decidido que a Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem um pra-
zo de 6 meses (180 dias) para 
a acatar ou não o Projeto de 
Rebaixamento da linha férrea no 
centro da cidade. Se não houver 
interesse - ou uma resposta po-
sitiva - por parte do município, o 
projeto estará prejudicado e não 
será mais possível a realização 
do mesmo”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador proFessor osValdo

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) esteve reunido 
com o Secretário do Meio 
Ambiente, Bruno Covas, em 
São Paulo. Na ocasião, o ve-
reador reivindicou melhorias 
para o município, entre elas o 
envio de verba para aquisição 
de equipamentos para combate 
a incêndio e de coleta seletiva.

Na última Sessão Ordi-
nária, realizada no dia 20, o 
Prefeito encaminhou o Projeto 
de Lei 12/2015, que formaliza 
o convênio do município com 
a referida Secretaria do Meio 
Ambiente, para envio de verba 
no valor de R$ 430 mil, para 
aquisição de um caminhão-
-pipa para combate a incêndio 
e um caminhão para coleta 
seletiva, em atendimento ao 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando melhorias na sinaliza-
ção horizontal e pintura das 
lombadas, mais precisamente 
nas proximidades da Rotatória 
do Guardião, localizada na 
Rodovia Vereador Abel Fabrí-
cio Dias. A falta de pintura das 
lombadas e má sinalização, 
dificulta a identificação do 
obstáculo por parte dos mo-
toristas colocando em risco 
a segurança dos mesmos que 
trafegam pelo local.

Poda da vegetação
na Estrada 
Ribeirão Grande
O vereador Martim Ce-

sar solicita ao Executivo 
providências para que seja 
realizada a poda da vegeta-
ção que está encobrindo as 

Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram na 4ª 
Sessão Ordinária, no  dia 20, o Projeto de Lei n° 184/2014, de autoria 
do vereador Antonio Alves da Silva (PDT), que “Denomina de Rua 
Primavera a Rua 2 do Residencial Alessandra, no Bairro Andrade”. A 
denominação foi sugerida pelos moradores desta rua, que tem problemas 
com suas correspondências,  pois como a rua não tem o respectivo nome, 
nem número de CEP, os mesmos não tinham serviços dos correios, bem 
como instalação de telefones, TV a cabo, internet, entre outros. Agora 
com a denominação, será solicitado aos correios a criação do CEP, para 
que possam ter o devido atendimento.

Outro Projeto que constou da Ordem do Dia, o Projeto de Resolu-
ção n° 07/2014, de autoria do vereador Roderley Miotto (PSDB), que 
“Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a 
seleção das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares no 
município de Pindamonhangaba”, foi rejeitado por 6 votos a 4. De acordo 
com o entendimento dos vereadores, já existe uma Comissão Municipal 
de Habitação, e com isso, poderia haver ingerência na pasta, além do 
que com a Comissão, restringiria a participação efetiva dos vereadores, 
que com a rejeição, serão 11 vereadores fiscalizando, como deve ser.

Inclusões
Dois projetos de autoria do Executivo foram incluídos na pauta 

da 4ª Sessão Ordinária, todos aprovados por unanimidade. O Projeto 
de Lei n° 12 /2015, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial”, no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Go-
verno e Integração, referente aos contratos de repasse, firmados com 
a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo; 
e o Projeto de Lei nº 16/2015, que “Autoriza o Executivo Municipal 
a celebrar subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba – APAE”. Em sua justificativa, o 
Prefeito alega que o projeto é proposto visando a subvenção à entidade, 
destinada à Proteção Especial de Média Complexidade do Serviço de 
Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.

Próxima Sessão
A 6ª Sessão Ordinária, deverá ser realizada no Palácio Legislativo 

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 2 de março de 
2015, segunda-feira, às 18 horas, com transmissões ao vivo pela internet 
no portal: www.camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 
digital da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

Na última semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) esteve reunido com 
o Deputado Federal Major 
Olímpio, da mesma sigla 
partidária do vereador,  
ocasião em que o deputado 
solicitou ao parlamentar 
a indicação de 10 (dez) 
escolas da Rede Munici-
pal de Ensino para serem 
agraciadas com os kits 
esportivos, oriundos do 
Ministério do Esporte, do 
Governo Federal.

Segundo o vereador,  
o deputado federal está 
a c e r t a n d o  o s  ú l t i m o s 
detalhes com o Minis-
t ro  dos  Espor te s ,  Ge-
orge Hilton dos Santos 
Cecílio para a remessa 
dos materiais esportivos. 
“Durante  es ta  semana,  

Ricardo Piorino se reúne com 
Deputado Major Olímpio e acertam 
benefícios para as escolas municipais

“deputado federal major olímpio
Viabilizará kits esportiVos para Várias

escolas de pindamonhangaba”

estarei encaminhando os 
documentos pertinentes 
para as escolas que, após o 
preenchimento, serão en-
caminhados ao Deputado 
para a finalização da parte 
documental”, explicou o 
vereador. “Estamos satis-
feitos com o costumeiro 
compromisso e fidelidade 
que o deputado assumiu 
com a nossa cidade”, ob-
servou Piorino.

O vereador anunciou 
a inda  que  o  Deputado 
Major Olímpio está em-
penhado e já está pro-
videnciando emendas ao 
Orçamento da União, que 
serão destinadas à compra 
de equipamentos na área 
da saúde, para melhorias 
no atendimento da popula-
ção de Pindamonhangaba. 

Roderley Miotto agradece ao 
Secretário de Meio Ambiente 
por atender sua reivindicação

pedido do vereador Roderley 
Miotto, realizado quando de 
sua visita ao Secretário. 

“Quero agradecer ao Se-
cretário Bruno Covas, em 
nome da população pinda-
monhangabense, que atendeu 
prontamente nossa solicitação, 
também agradeço ao prefeito 
e aos vereadores pela aprova-
ção deste convênio, que será 
de grande utilidade para esta 
Administração Municipal. 
Tenho o comprometimento 
com nossa cidade de sempre 
buscar recursos e convênios 
para que possamos ter uma 
cidade cada vez melhor e com 
mais qualidade de vida para 
nossa população”, enfatiza 
o vereador Roderley Miotto.

Martim Cesar pede melhorias na 
sinalização horizontal da Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias

placas de sinalização vertical 
na Estrada Municipal Jesus 
Antônio de Miranda, a Estrada 
do Ribeirão Grande, em toda 
sua extensão. A referida via 
encontra-se com o mato muito 
alto dificultando a visibilidade 
das placas, colocando em risco 
a segurança dos condutores 
de veículos que transitam 
pela via.

Alagamento no 
Jardim Araretama
O vereador Martim Cesar 

solicita a Administração Mu-
nicipal providências para que 
sejam feitos estudos visando 
solucionar a falta de vazão da 
água pluvial, na rua Moacir 
Gonçalves de Araújo, antiga 
rua 73, no Loteamento Jardim 
Araretama, pois com as chu-
vas intensas ocorre alagamen-
tos, promovendo transtornos 
aos moradores e risco de 
transmissão de doenças.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador roderley Miotto

Vereadores aprovam 
denominação de rua 

no Andrade
As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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A equipe da Subpre-
feitura está executando 
melhorias em estradas 
rurais. Este trabalho 
tem sido feito por di-
versos profissionais de 

Moreira César. A es-
trada que liga Moreira 
César à área rural de 
Roseira, por exemplo, 
conta com nova ponte, 
feita com aduelas de 

concreto, sob o rio dos 
Surdos.

A obra foi acompa-
nhada por profissio-
nais da Subprefeitura e 
agora eles farão apro-

ximadamente 60 me-
tros de guias e sarjetas, 
calçada e a equipe do 
Departamento de Meio 
Ambiente, ligado à Se-
cretaria de Governo e 

Integração, vai realizar 
o plantio de grama na 
região.

De acordo com a 
diretora do Departa-
mento de Obras de Mo-

reira César, além da 
substituição da ponte 
anterior, houve instala-
ção de guarda-corpo e 
será feita pavimentação 
asfáltica na ponte.

Posse do 
Conselho
de Saúde 
acontece hoje

Profissionais de educação 
física realizam orientações 
à população

Subprefeitura executa obras 
de melhorias em estrada rural

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, 
disponibiliza professores 
para fazer orientações e 
avaliações de caminha-
da, que, de acordo com 
alguns especialistas, é o 
esporte mais praticado no 
mundo. O programa “Es-
porte é Saúde, Caminhada 
é Vida” começou em 2014 
e auxilia as pessoas de to-
das as idades. Professores 
ficam em locais estratégi-
cos, onde há maior circu-

lação de praticantes desta 
atividade, oferecendo di-
cas importantes.

Nas manhãs ou du-
rante o período noturno, 
principalmente no verão, 
a população sai às ruas ou 
parques para praticar este 
exercício.

Nesta terça-feira (24), 
entre 6h30 e 10 horas, a 
equipe estará em frente 
ao Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, em 
Moreira César, e na quin-
ta-feira (26), na Estação 
Saúde instalada nas pro-

ximidades do bairro Les-
sa, também no mesmo 
horário.

Este programa tem 
como intuito orientar as 
pessoas que querem co-
meçar ou já praticam a ca-
minhada como atividade 
física regularmente, me-
lhorar o condicionamen-
to físico e a qualidade de 
vida.

O programa consiste 
na avaliação física por 
meio de análise do IMC 
- Índice de Massa Corpo-
ral - onde são avaliados o 

peso e a altura do prati-
cante e assim esclarecer 
sobre o peso e o índice 
de massa corpórea ideal. 
Além disso, é feita orien-
tação de exercícios de 
alongamentos que auxi-
liam os munícipes antes 
e após as caminhadas. 
Um folder com orienta-
ções nutricionais tam-
bém é entregue para que 
as pessoas possam me-
lhorar a qualidade da ali-
mentação diária e obter 
os resultados desejados e 
necessários.

O Comus - Con-
selho Municipal de 
Saúde - é um órgão 
importante e trabalha 
em prol da população 
diariamente. Os re-
presentantes do Con-
selho acompanham 
as ações da Secretaria 
de Saúde e Assistên-
cia Social. O órgão 
está com nova direto-
ria e a posse acontece 
na noite desta terça-
feira (24), às 18 ho-
ras, no Palacete 10 de 
Julho.

O processo elei-
toral foi encerrado 
no dia 9 de feverei-
ro, quando a chapa 
1 foi eleita com nove 
votos, contra sete da 

chapa 2. A chapa 1 
tem como presiden-
te Irene Ribeiro e vi-
ce-presidente Roseli 
Aparecida A. Basílio. 
O mandato será para 
o triênio 2015-2018.

De acordo com 
a Lei 8.142, de de-
zembro de 1990, o 
Comus é um cole-
giado de composição 
paritária, onde 50% 
dos conselheiros são 
representantes dos 
usuários dos serviços 
de saúde, 25 % são re-
presentantes dos tra-
balhadores de saúde 
e os demais 25% são 
dos representantes 
dos prestadores de 
serviços e gestores. 

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoEvento será aberto à população

Nesta terça-feira (24), entre 6h30 e 10 horas, a equipe estará em frente ao “Zito”

Obra foi acompanhada por 
profissionais da Subprefeitura
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Prefeitura realiza formatura 
dos cursos nos bairros

Estão abertas até o dia 
31 de março, as inscrições 
para a Oficina de Reci-

O Senar – Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural – realiza, nesta ter-
ça-feira (24), encontro de 
Sensibilização de Turismo 
Rural, às 9 horas, no Sin-
dicato Rural de Pindamo-
nhangaba. Essa reunião 
será feita para explicar 
como funcionará o Pro-
grama de Capacitação no 
Turismo Rural.

O programa terá iní-
cio em março e será com-
posto por dez módulos: 
Oportunidades de Em-
preendimentos, Identida-
de e Cultura, Gestão de 
Empreendimentos, Atra-
tivos Turísticos no Meio 

Rural, Ponto de Vendas 
de Produtos, Meios de 
Hospedagem, Meios de 
Alimentação, Atendendo 
e Encantando o Cliente, 
Resgate Gastronômico e 
Consolidação do Progra-
ma.

De acordo com a res-
ponsável, Lucila Rangel, 
os interessados em parti-
cipar deverão comparecer 
portando RG e CPF. Ela 
informou, ainda, que já 
foram divulgadas as op-
ções em cursos para este 
ano.

Entre as opções de cur-
sos, estão artesanato em 
lã de carneiro, insemina-

ção artificial em bovinos, 
fruticultura, ovinocultura, 
processamento artesanal 
de milho, de mandioca 
e de pães, entre outros. 
Além dos programas de 
olericultura orgânica, tu-
rismo rural, viticultura, 
apicultura e tomate orgâ-
nico.

Os cursos são gratui-
tos, o Senar fornece apos-
tila e certificado. As vagas 
são limitadas e as inscri-
ções estão abertas no Sin-
dicato Rural de Pindamo-
nhangaba, pelos telefones 
3643-2144 ou 3644-2214, 
onde poderão ser obtidas 
outras informações.  

O Palacete 10 de Julho 
“Centro de Memória Ba-
rão Homem de Mello” está 
preparado para receber 
grande público, formado 
por pessoas de todas as 
idades. Desde o início do 
ano, uma programação di-
versificada vem sendo re-
alizada, unindo a cultura à 
história.

Em janeiro, foi inau-
gurada a programação do 
“Férias no Palacete”, com 
atrações de segunda a sex-
ta-feira, como visita mo-
nitorada, apresentações 
culturais, oficina de artes, 
sessão de cinema e exibi-
ção dos vídeos “Memória 
Viva”.

Em fevereiro, com o fim 
do “Férias no Palacete”, 
outras atrações foram dis-
ponibilizadas para a popu-
lação, como o bate-papo 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, em 
2014, o Programa Nosso 
Bairro, quando uma tenda 
fica instalada por cinco se-
manas em cada região da 
cidade, oferecendo ativi-
dades de lazer e oficinas. 
Para estender a abrangên-
cia dos cursos oferecidos, 
foram feitas, também, as 
oficinas nos bairros, que 
funcionaram como um 
Programa Nosso Bairro 
descentralizado.

Com duração de seis 
meses, estas oficinas têm 
caráter semiprofissiona-
lizante, com o mesmo ob-
jetivo do Programa Nosso 
Bairro, que é levar opções 
para a comunidade desen-
volver seu próprio negócio 
e obter renda.

Na quarta-feira (25), 
terão início as formaturas 
das oficinas descentraliza-
das, iniciando pelo Pasin. 

No bairro, foram minis-
trados cursos de beleza – 
cabeleireiro e manicure. A 
formatura será no centro 
comunitário do Pasin, às 
15 horas, com desfile das 
alunas e entrega de certi-
ficados.

As próximas formatu-
ras serão nos dias 4 e 11 de 
março, respectivamente, 
dos cursos de beleza do 
bairro das Campinas, e das 
oficinas de lazer de jazz 
adulto e infantil, dança de 
salão e balé infantil, reali-
zadas nos bairros: Campos 
Maia, Cidade Nova, Jar-
dim Resende, Andrade, 
Vale das Acácias, Vila São 
Paulo, Vila Rica e Jardim 
Eloyna, no Teatro Galpão.

As oficinas são uma re-
alização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Go-
verno e Departamento de 
Turismo.

As oficinas de manicure e corte de 
cabelo são feitas tanto nas edições 
do Projeto Nosso Bairro quanto nos 
centros comunitários

Arquivo TN

Palacete 10 de Julho inicia ano com diversas atividades

com o artista e as sessões 
de cinema “Cine Papelão”, 
exibidas às quintas-feiras, 
às 18h45.

Para março, diversas 
atrações estão programa-
das. Continuam as apre-
sentações de cinema e 
haverá ainda ações como 
teatro e outras atividades 

que mesclam história e 
cultura.

O Palacete 10 de Ju-
lho “Centro de Memória 
Barão Homem de Mello” 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 20 
horas. A entrada e todas 
as atividades feitas no lo-
cal são gratuitas.

Senar promove sensibilização 
de turismo rural nesta terça-feira

Biblioteca do Araretama abre 
inscrições para oficina de reciclagem

clagem na Biblioteca do 
Araretama. As aulas, gra-
tuitas, serão realizadas de 

6 de abril a 18 de junho, 
sempre às segundas, ter-
ças e quintas-feiras.

Para participar, é ne-
cessário se inscrever dire-
tamente na Biblioteca do 
Araretama, onde também 
deve ser retirada a lista 
do material necessário. As 
turmas são limitadas.

A Biblioteca do Ara-
retama fica na rua Cássio 
Pires Salgado, 150, Nova 
Esperança. A realização 
da oficina se dá por meio 
da Coordenação de Bi-
bliotecas, Departamento 
de Cultura e Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

Performance Fantasmaria, com Rhosana 
Dalle, organizada em janeiro, com uma 
aula de história da cidade interativa

Oficina de arte contemporânea, também 
realizada em janeiro, integrando a programação 
do “Férias no Palacete”

Divulgação DPHDivulgação DPH

Divulgação

As aulas serão realizadas de abril a junho
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Conselho promove 
seminário para 
contadores 

Cerca de 200 contado-
res da região partici-
param de um curso 

promovido pelo Conselho 
Regional da classe na última 
semana. A capacitação foi 
realizada pelo contador Pau-
lo César Raimundo Pepe, nas 
dependências da faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba e visa atualizar 
os profissionais sobre novas 
regras sobre fechamento de 
balanço e demonstrações 
contábeis obrigatórias.

De acordo com a delega-
da do Conselho de Con-
tabilidade do Município, 
Denise Monteiro, o objetivo 
é instruir os profissionais. 
“A Intenção do Conselho é 
capacitar todos os contado-
res para que haja facilidade 
no desenvolvimento da pro-
fissão. O sistema tributário 
brasileiro é muito dinâmico 
e sempre há alterações por 
parte do Governo. Deste 

modo, temos que manter 
os contadores informados 
nas novas determinações 
governamentais e, assim, 
dar condições para que eles 
desenvolvam a contabili-
dade de maneira adequada 
perante o Governo e eficien-
te para o cliente”.

Denise lembrou que o 
primeiro seminário da ins-
tituição para os profissio-
nais de Pindamonhangaba 
ocorreu em outubro do ano 
passado. “Primeiro realiza-
mos na sede da Prefeitura, 
agora na Anhanguera e já 
pretendemos fazer outro 
daqui a dois meses”.

Ela reforçou a necessi-
dade de participação dos 
contadores. “Cada profis-
sional ganha pontos no 
Conselho com a conclusão 
de cursos. Isso é um fator 
motivacional para a carrei-
ra e garante a qualidade do 
seu serviço”, finalizou.

Denise Monteiro, delegada do Conselho de 
Contabilidade, e dr. Eliseu Martins um dos 
contadores mais respeitados do Brasil

Atividade de capacitação profissional contou com a presença de cerca de 200 contadores

Na segunda-feira (23), a 
Fatec - Faculdade de Tec-
nologia de Pindamonhan-
gaba abriu as inscrições 
para o Programa de Inicia-
ção Científica e Tecnoló-
gica. O prazo vai até o dia 
14 de março e a iniciativa 
acontecerá de abril de 
2015 a março de 2016.

Para a inscrição, é ne-
cessário que o aluno envie 
o Projeto de Pesquisa em 
formato “doc” ou “rtf” para 
o e-mail paulo.quintairos@
fatec.sp.gov.br. Deve ser 
um documento sucinto 
contendo os seguintes itens 
obrigatórios: título; objeti-
vo do projeto; método de 

pesquisa; materiais ne-
cessários à realização das 
atividades; breve revisão 
de literatura; resultados 
esperados; cronograma de 
atividades e bibliografia.

A lista com os nomes 
dos estudantes e orienta-
dores selecionados será 
divulgada na página insti-
tuição - http://www.fate-
cpindamonhangaba.edu.br 
no dia 4 de abril. 

O programa tem como 
objetivo despertar, nos 
alunos de graduação, a vo-
cação científica, por meio 
de participação em proje-
tos de ciência, tecnologia e 
inovação. 

Alunos da Fatec podem se inscrever para Iniciação Científica

Prazo para o aluno de graduação se inscrever no programa vai até o dia 14 março

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 03.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.01.2015.

Às dez horas do dia vinte de janeiro de dois mil e quinze, 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 Terceira 
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 Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 02.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
16.01.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0344/14 Sonia 
Maria Santos Cantelmo. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0349/14 Cleide Rodrigues Salgado. III – EXPEDIENTE:
Ofício 003/15-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, 20 de Janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 03.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.01.2015.

Às dez horas do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e quinze, 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 Terceira 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Ordinária, realizada em 20.01.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0321/14 Antonio Carlos Ferreira Carvalho. II– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0355/14 
Juliana Resende da Silva.
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 Janeiro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 284/2011
Aditamento nº 001/2015 do Contrato nº 030/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de exames de análises bioquímicas, com fornecimento de todos os 
reagentes necessários para os exames do Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 26/01/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,57%, passando o 
valor mensal de R$ 69.924,98 para R$ 73.819,80.
Data de assinatura: 23/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 306/2011
Aditamento nº 001/2015 do Contrato nº 058/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a transporte 
coletivo de passageiros pela modalidade fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses. Todos os serviços terão como ponto de partida e chegada o 
Centro de Especialidades Médicas (CEM).
Contratada: Naressi & Naressi Transportes Ltda. ME.
Adita-se valor: item 1.3 do referido contrato, adita-se em 5,1391961% para acréscimo ao valor total, 
correspondente a R$ 25.0005,00.
Data de assinatura: 08/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Dirley Naressi.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 057/2012
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 132/2012.
Contratada: Instituto Suel Abujamra.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia 
com fornecimento de material e mão de obra na especialidade de oftalmologia, para realização de 
exames e procedimentos, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 03/06/2015, e a prorrogação contratual 
será feita somente dos itens 02, 09, 10 e 12, equivalente a 45,62847% do valor total do contrato 
– R$ 22.074,00.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,33%, passando o 
valor mensal de R$ 22.074,00 para R$ 23.250,54.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Suel Abjamra.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 225/2013
Aditamento nº 001/2015 do Contrato nº 013/2014.
Contratada: Rodger Yukio Kobayashi ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de óculos com armação 
para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 27/07/2015.
Data de assinatura: 27/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rodger Yukio Kobayashi.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 287/2013
Aditamento nº 001/2015 do Contrato nº 014/2014.
Contratada: Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofissional continuada na modalidade Home Care, conforme termo de referência, pelo período 
de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, para atender a paciente Lígia Maria 
Ferreira da Fonseca, conforme termo de ajustamento de conduta nº 14.0378.00002057/2013-2.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 27/01/2016.
Data de assinatura: 15/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Santos Silva.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 281/2014
Contrato nº: 009/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Horizonte Indústria e Comércio de Tendas e Toldos Ltda.
Objeto: Aquisição de fechamento (lonas) e calhas para uso nas tendas de 10×10 da coordenadoria 
de eventos.
Valor: R$ 13.560,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/01/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha Moraes.
Assina pela contratada: José Onírio de Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº. 326/2014
Contrato nº: 350/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Royal Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais pertencentes a frota da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 270,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ângelo Augusto de Almeida.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 351/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Royal Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais pertencentes a frota da Subprefeitura de Moreira César e Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 3.870,29.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi e Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social e Subprefeitura de Moreira César.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº. 392/2014
Contrato nº: 011/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Noroeste Comercial de Suprimentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de nebulizador aerossol e bocal nebulizador para o DEP de controle de vetores.
Valor: R$ 33.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luís Rogério de Moraes Gonçalves.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº. 393/2014
Contrato nº: 010/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fonevale Telecomunicações Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamento e materiais e 
no serviço de instalação da rede estruturada e central telefônica.
Valor: R$ 10.395,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Laurindo Pereira Benevides.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 194/2014
Objeto: Aquisição de barras, halteres e anilhas para as salas de musculação do C. E. João Carlos 
de Oliveira e do C. E. Zito para treinamento de atletas e usuários.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alcides Barbosa Júnior & Cia. Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 98/15 – Valor: R$ 1.036,00 – Data: 05/02/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 99/15 – Valor: R$ 12.908,00 – Data: 05/02/2015.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 379/2014
Objeto: Aquisição de insumos e gel para plantio para uso da equipe operacional do Departamento 
de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental e Urbanismo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ebrapi Comércio e Representações Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 65/15 – Valor: R$ 4.636,50 – Data: 03/02/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ebrapi Comércio e Representações Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 66/15 – Valor: R$ 2.772,00 – Data: 03/02/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ebrapi Comércio e Representações Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 67/15 – Valor: R$ 2.772,00 – Data: 03/02/2015.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

LICENÇA DA CETESB
CLEITON TADEU DA SILVA ME torna público que requereu na CETESB a Renovação 
de Licença de Operação para Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na 
Construção. Sito à Av. Nossa Senhora Perpetuo Socorro, nº 1519 – Bairro Socorro.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 024/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARIA APARECIDA DUARTE, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Jacyrio Marques Martinho  s/nº.  Bairro Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO110204054000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. 
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 025/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). LAERCIO VIEIRA DE FRANÇA , 
responsável pelo imóvel situado a Rua Severino Silva Lopes  s/nº.  Bairro Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO110612011000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. 
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 026/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ANDREA SILVA DO NASCIMENTO , 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto  s/nº.  Bairro Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO110905021000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. 
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 027/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ELIANI DA SILVA FERNANDES , 
responsável pelo imóvel situado a Rua Guido Teixeira de Souza  s/nº.  Bairro Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO110203023000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. 
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

DECRETO Nº 5.157, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a nomeação do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei nº 2.533/91 e suas alterações, 

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam NOMEADOS os senhores a seguir relacionados para integrarem o CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, criado pelo art. 179 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba: 

I-  SEGMENTO USUÁRIO

1º TITULAR: Roseli Aparecida Almeida Bazilio (Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso) 
1º Suplente: José Ribeiro dos Santos (Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba)
2º Suplente: Sergio Vitor Lacorte Moreira (Associação Lumen Mentes de Luz)

2º TITULAR: Irente Ribeiro (Associação de Moradores do Pasin)
1º Suplente: Paulo Marcos Simões (Associação Lumen Mentes de Luz)
2º Suplente: Maria Lucia de Jesus Silva (Paróquia São Cristovão)

3º TITULAR: Eliane Prado Marcondes (Associação Pró – Coalizões)
1º Suplente: Francisco Weliton Sampaio Inácio (1ª Igreja Batista de Moreira César)
2º Suplente: Maria Olga Marcondes Nunes (Pastoral da Saúde e do Idoso Paróquia São Benedito)

4º TITULAR: Sonia Rejane Campos (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB)
1º Suplente: José Maurilio Lemes da Silva (União dos Aposentados)
2º Suplente: Vera Lúcia Nunes ( Pastoral da Saúde Paróquia São Vicente de Paulo)

5º TITULAR: José Fernandes Ribeiro (Sindicato Nacional os Aposentados)
1º Suplente: Joaquim Joarez Martins de Castro ( União dos Aposentados )
2º Suplente: Willian Paulo da Silva (Sindicato Nacional dos Aposentados)

6º TITULAR: Ronaldo Rogério de Castilho (Associação de Moradores do Araretama)
1º Suplente: Pedro Herculano de Lima (Paróquia São Vicente de Paulo)
2º Suplente: Claudio Berenguel Ribeiro ( Ordem dos Advogados do Brasil – OAB)

7º TITULAR: Maria Aparecida Sebastião Trindade (Paróquia São Cristovão)
1º Suplente: Joel dos Reis Batista (União Aposentados)
2º Suplente: Estela Aparecida Mulato de Oliveira ( Associação Lumen Mentes de Luz)

8º TITULAR: Antonio Leandro dos Santos (Sindicato Nacional dos Idosos)
1º Suplente: Ronaldo Pinto de Andrade (Associação de Moradores Vila Rica)
2º Suplente: Adriane do Carmo Araújo (Associação de Moradores Vila Rica)

II- SEGMENTO TRABALHADORES

1º TITULAR: André Luiz das Dores de Souza (PA Moreira César)
1º Suplente: Melai Jesus Shen ( USF Cidade Nova)
2º Suplente: Erika Patrícia Sirio ( PA Moreira César)

2º TITULAR: Alessandra Aparecida Beraldo dos Santos (USF Cruz Grande)
1º Suplente: Mário Lucio Grossi Mauricio (USF Cidade Nova)
2º Suplente: Mirian Pérsia Macedo de Andrade (Centro de Especialidades Médicas)

3º TITULAR: Marco Aurélio Vaz  (USF Goiabal)
1º Suplente: Marcio Junior de Assis Hudson (USF Bom Sucesso)
2º Suplente: Monica dos Santos Machado (EMAD)

4º TITULAR: Solange Maria de Oliveira Mello (USF Cidade Jardim)
1º Suplente: Bruno Leonard Dias Carvalho (USF Cidade Jardim)
2º Suplente: Elisabete Kock Cerqueira Hudson (USF Cidade Jardim)

III- SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1º TITULAR: Camilo Alonso Filho (Santa Casa)
1º Suplente: Luciano Rodrigues Nascimento (Santa Casa)
2º Suplente: Fabio Lemes (Santa Casa)

2º TITULAR: Alexandra Neves Manfredini (CEDLAB)
1º Suplente: Helena Maciel Pereira (CEDLAB)
2º Suplente: Geni Dias Ramos (APAE)

IV- SEGMENTO GESTOR

1º TITULAR: Sandra Maria Carneiro Tutihashi (Secretária de Saúde e Assistência Social) 
1º Suplente: Evandro Carlos Gomes (Diretor do Departamento de Assistência Social de Moreira 
César)
2º Suplente: Patrícia Galvão Junqueira (Assessora de Gestão Estratégica)

2º TITULAR: Maristela Luzia (Diretora do Departamento de  Assistência à Saúde)
1º Suplente: Veraniza do Prado (Assessora Técnica)
2º Suplente: Elizabeth Basi Puebla da Nóbrega (Assessora Técnica)

Art. 2º As funções exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Saúde serão consideradas 
como prestação de relevantes serviços ao Município.

Art. 3º O mandato dos membros do Conselho, bem como de seu Presidente terá duração 2015-
2018, permitida a recondução.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de fevereiro de 2015
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.390, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rebeca Rezende Guaragna Guedes, Oficial de Administração, 
para substituir o Sr. Afonso Celso Silva Oliveira, Diretor do Departamento de Cultura, durante o 
período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 23 de fevereiro a 14 de março de 
2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.391, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Juliana Rosa Pereira, Chefe de Cerimonial, para substituir a Sra. 
Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo, Diretora do Departamento de Comunicação, durante 
o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 26 de janeiro de 2015 a 14 de 
fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de janeiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.426, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.268 de 15 de fevereiro de 2013, RESOLVE CESSAR, 
a pedido, os efeitos da Portaria Interna nº 9.268/2013, uma vez que o Sr. Sérgio Callipo Junior, 
ajudante, pediu demissão em 29 de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de dezembro 
de 2014.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE PINDAMONHANGABA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os trabalhadores rurais, associados ou não, representados, estatutariamente, 
por este Sindica¬to, a reunirem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 
da CLT e nas disposições atinentes, na sede do sindicato no próximo dia 08 de março de 2015, às 
09:00 h (nove horas), em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 09:30 h (nove horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, em sua sede social, sito à rua Barão de Itapeva, nº 
85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembleia anterior; 2) Deliberar 
sobre a alteração da data-base de 1º de maio para 1º de janeiro; 3) Deliberar sobre as reivindicações 
econômicas e sociais para celebração de Acordos Coletivos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho 
ou eventual instauração de DISSIDIO COLETIVO para o setor Cultura Diversifi cada com vigência 
de 08 (oito meses), sendo de 01/05/2015 até 31/12/2015;4) Autorizar a diretoria do Sindicato a 
negociar com a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais, para fi rmar ACORDOS e/
ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO e/ou autorizar as negociações via Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo – FETAESP, a qual esta entidade está fi liada, 
outorgando-lhe poderes especiais, para instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO a 
instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos 
integrantes da base territorial desta entidade, OS Municípios de  Pindamonhangaba, Santo Antônio 
do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Roseira, Taubaté, Tremembé, São Luiz do Paraitinga, Redenção 
da Serra e Natividade da Serra; 5) Deliberar sobre o desconto de todos os empregados da categoria 
rural sócios ou não da Entidade, para fi ns de contribuição assistencial, no valor de uma diária do 
salário já reajustado de cada empregado. Parágrafo Único: Fica assegurado o direito de manifestar-
se oposicionalmente ao mesmo, na sede do respectivo sindicato profi ssional. As deliberações serão 
tomadas estatutariamente.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2015.

JOSÉ FERREIRA – Presidente

EDITAL ( Edmar)
EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam interessar com prazo 
de 30 dias (processo n. 0013480-59.2009.8.26.0445) – Cartório 2º Ofício desta Comarca de 
Pindamonhangaba, como segue: Juiza de direito da 2ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos 
quanto ao presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 2º Ofício o 
processo de usucapião, movido por EDMAR FERREIRA DA SILVA e s/m. “Inicia-se no ponto A que 
fica no lado par da Rua Jandir Figueira a 30,40m do PI (ponto de interseção) da esquina da Rua 
Jandir Figueira e Rua Italia e na divisa do prédio s/n de propriedade de Antonio Fernando Guimarães 
Paim. Daí segue o rumo 20º6’19”SW e a distância de 22,20m até o ponto B, confrontando com a 
Rua Jandir Figueira. Daí segue pela corda de uma curva circular de raio de 9,0m e desenvolvimento 
12,22m, o rumo 66º3’38” SW e a distância de 11,30m até o ponto C e formando um ângulo interno 
de 134º2’41”, confrontando com a esquina entre as Ruas Jandir Figueira e  rua Brasil. Daí segue 
o rumo 70º9’38” NW e a distância de 16,58m até o ponto D, formando um ângulo interno de 
136º13’16”, confrontando com a Rua Brasil. Daí segue o rumo 20º46’40” NE  a distância de 30,09m 
até o ponto E, formando um ângulo interno de 89º3’42”, confrontando com o prédio n. 70 da Rua  
Brasil, de propriedade de Valdomiro Evangelista dos  Santos sem registro). Daí segue o rumo 
70º0’16” SE e a distância de 24,35m até o ponto A inicial, formando um  ângulo interno de 90º46’56”, 
confrontando com o prédio n. XX tro da Rua Jandir Figueira  de propriedade de Antonio Fernando 
Guimarães Paim (sem registro). Daí  segue o rumo 20º6’19” SW até o ponto B, formando um ângulo 
interno de 89º53’26” e fechando assim uma área de 720,558m2.

Dra. CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juiza  – 2º Ofício.

EDITAL ( Edmar)  2 col por 5 cm

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005045-57.2013.8.26.0445. O(A) Dou-
tor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de 
Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda, CNPJ 05.742.213/0001-02, 
na pessoa de seu repres. Legal, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação de Reintegração de 
Posse Com Pedido Liminar c.c. Fixação de Taxa de Ocupação, relativa a cédula de crédito 
bancário nº 005132235, emitida por Venice Veículos e Peças Ltda, onde a reqda. compareceu 
na qualidade de terceiro garantidor, firmando o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Imóveis em Garantia, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora 
da Conceição, localizado no Bairro do Goiabal, matrícula 20.709 do CRI de Pindamonhangaba/
SP, eis que a supda. deixou de pagar as prestações desde 25.04.2011, apesar de notificada. 
Ajuizada a presente, foi deferida a liminar, reintegrando à autora na posse do referido bem. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo 
este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, Mombaça - CEP 12421- 010, Fone: 
(12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 023/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. ELISA APARECIDA ZAN 
CALDEIRA, responsável pelo imóvel situado a Rua Jose Augusto Rodrigues, S/Nr. Bairro 
Mombaça inscrito no município sob a sigla SO110508018000, 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

E D I T A L

Pelo presente EDITAL, torno público que,   as contas  do Município  de Pindamonhangaba –

Prefeitura - Exercício de 2012, (TC – 001958/026/12) encontram-se à disposição dos Senhores

contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 23 de abril

de 2015,  das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2015.

VEREADOR  FELIPE CÉSAR

                  PRESIDENTE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

E D I T A L

Pelo presente EDITAL, torno público que,   as contas  do Município  de Pindamonhangaba –

Prefeitura - Exercício de 2012, (TC – 001958/026/12) encontram-se à disposição dos Senhores

contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 23 de abril

de 2015,  das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2015.

VEREADOR  FELIPE CÉSAR

                  PRESIDENTE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.01.2015.

Às dez horas do dia seis de janeiro de dois mil e quinze, 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 Primeira 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva 
Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
23.12.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0312/14 Hélio Primo Borges  
de Oliveira Rangel. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0337/14 Marcilio Gomes V. Rodrigues. III–EXPEDIENTE: Ofício 001/15-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, 06 de Janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.01.2015.

Às dez horas do dia oito de janeiro de dois mil e quinze, 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 Primeira 
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 Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.01.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0315/14 Leandro Mendes de Souza. II – RELATOR: 
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0338/14 
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0340/14 Thiago Ponte Ehlert. 
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, 08 de Janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 02.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.01.2015.
Às dez horas do dia treze de janeiro de dois mil e quinze, 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 Segunda Sessão Ordinária do 
corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada em 08.01.2015. Na 
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0297/14 Fernando Augusto Marques Fritsch e 1-0324/14 Antonio 
Carlos de Lima. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0341/14 Sonia Maria Santos Cantelmo. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0343/14 Reginaldo Cardoso da Silva. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
002/15-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, 13 de Janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 02.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.01.2015.
Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e quinze, 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 Segunda 
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 Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 02.ª Sessão Ordinária, realizada em 13.01.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0318/14 Andre Luis Dias da Silva. II – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0335/14 José 
Nicolau de Oliveira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0346/14 José Augusto Claro. 
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, 16 de Janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
TERMO DE APOSTILAMENTO

PREGÃO Nº. 324/2011
A Prefeitura comunica que, conforme previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8666/93 
e suas alterações, apostilamos ao processo Pregão nº 324/2011 – contrato nº 025/2012, empresa 
Banco Santander (Brasil) S.A., o reajuste de preços do contrato, com base no índice IPC/FIPE de 
5,2064%, cujo valor atualizado passa a ser R$ 1,60, conforme análise e aprovação do índice ICP/
FIPE pelo Departamento de Finanças e parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO

A Prefeitura comunica que o PP n° 03/15, que cuida da “Contratação de jornal de circulação estadual 
para publicação de atos ofi ciais da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 
(doze) meses” fi ca suspenso, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado São Paulo.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

O Centro Espírita de Assistência Social Casa do 
Caminho divulgou a programação do seu educandá-
rio de luz – estudos.  A sede da instituição fi ca na rua 
Senador Dino Bueno, 203, Bosque. Confi ra a progra-
mação:

Segunda-feira - 20h às 21h30 - “Doutrina Es-
pírita para principiantes”

Terça-feira - 20h às 21h12 - “O Livro do Espí-
ritos” - Allan Kardec

Quarta-feira - 8h45 às 9h30 - “O Livro do Es-
píritos” - Allan Kardec

18h45 às 19h45 - “O novo Testamento” 
- Evangelho de Mateus

Quinta-feira - 19h30 às 21h - “Sexo e Destino” 
- André Luiz

Sexta-feira - 19h às 20h30 - “Paulo e Estevão”  
- Emmanuel

Sábado - 8h45 às 9h30 - “O Livro dos Espíri-
tos” - Allan Kardec

Domingo- 9h às 10h45 - “O Consolador” -  
Emmanuel

Projeto vai exibir filmes na cidade
Na última quinta-

feira (19), o Palacete 
10 de Julho recebeu 
uma prévia do projeto 
chamado “Cinema Pa-
pelão” – um cineclu-
be que irá atuar em 
espaços públicos em 
Pinda e Moreira César.

O objetivo é criar 
um espaço montado 
para exibições gra-
tuitas de fi lmes e do-
cumentários, criando 
um ponto de lazer, 
cultura e informação 
na cidade. O idealiza-
dor, Gian Brasil, disse 
que a meta é levar 
cultura para todos os 
cantos, inclusive para 
a periferia. “A cultu-
ra tem que ser arroz 
com feijão”, destacou. 
Com isso, ele deixa 
implícito que, além de 
ser acessível, a cultu-
ra deve alimentar o 
povo.

Faculdade de Pindamonhangaba 
realiza formaturas

A Funvic - Faculdade de Pin-
damonhangaba realizou na úl-
tima semana (dias 18, 19 e 20) 
as formaturas das turmas de 
Educação Física, Sistema de In-
formação, Processos Químicos, 

Automação Industrial, Admi-
nistração, Pedagogia, Recursos 
Humanos, Farmácia, Fisiote-
rapia e Odontologia. As ceri-
mônias aconteceram na quadra 
poliesportiva da faculdade e fo-

Educandário de Luz

Intenção é difundir a cultura, por meio do cinema, à periferia

Professor Luis Otavio Palhari

Colação de Grau dos alunos

ram presididas pelo professor Luis Otavio 
Palhari, presidente da instituição.

Um dos momentos mais marcantes 
aconteceu na quinta-feira (19), quando os 
alunos da turma de Administração pres-
taram uma homenagem para a formanda 
Natalia Mattos.

Ana Camila Campos

Divulgação

Divulgação
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LICENÇA DA CETESB
MULTIPLA-PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP torna público 
que requereu na Cetesb - Agência de Taubaté licença prévia para preparação de 
massa de concreto e argamassa para construção e fabricação de concreto usinado, 
sito à ESTR MUN CARLOS GUEDES LOPES FILHO, s/n, bairro Araretama. 
Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.435, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello 
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar a inassiduidade habitual do servidor Nilson Silva 
Moreira, motorista, conforme relatado no Processo Interno nº 35701/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.436, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello 
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar faltas injustificadas da servidora Joseane Cristina 
Moreira de Paula, Assistente de Serviços Gerais, conforme relatado no Processo Interno nº 
34248/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.437, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello 
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar faltas injustificadas da servidora Monica Teixeira 
Marcondes, Assistente de Serviços Gerais, conforme relatado no Processo Interno nº 34252/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.439, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Lorival Vighy Almeida (Presidente), Thaiane Tercilia dos Santos Vieira 
e Elaine Cristina Ferreira (mem      bros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar a inassiduidade habitual da servidora Ana Cristina 
Andrade da Silva, agente comunitário de saúde, conforme relatado no Processo Interno nº 
32897/13.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.441, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Thomaz Francisco de Oliveira Dantas da Gama (Presidente), 
Wlademir do Nascimento e Marcia Alves da Costa (membros), para comporem a comissão de 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar inassiduidade habitual do 
servidor Kleyton Wagner dos Santos, servente de obras, conforme relatado no Processo Interno nº 
15477/2014 apensado aos autos do Processo Interno nº 32008/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.443, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 15 (quinze) dias, contados a partir de 11 de dezembro de 
2014, nos termos do Memorando nº. 1418/2014 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, 
o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Interna nº. 
9.405, de 30 de outubro de 2014, para apurar inassiduidade habitual da servidora Ana Paula dos 
Santos Batista, conforme relatado nos Processos nºs 6781/14, 11984/14 e 20780/14. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2014.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.444, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 15 (quinze) dias, contados a partir de 11 de dezembro de 
2014, nos termos do Memorando nº. 1419/2014 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, 
o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Interna nº. 
9.406, de 30 de outubro de 2014, para apurar inassiduidade habitual do servidor Marcos Dionísio 
dos Santos, conforme relatado nos Processos nºs  18457/14 e 22238/14. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2014.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.448, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 11 de janeiro de 2015, 
nos termos do Memorando nº. 74/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar nº001/2014, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9351, de 11 de fevereiro de 2014, para apurar os fatos relatados no Processo 
nº 29.518/2013. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 386/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 386/2014 de “Aquisição de equipamentos de cozinha para atendimento 
as escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de referência”, foram elaboradas as Atas para Registro 
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 19/01/2015:

ATA nº 004/2015 Empresa: INOXCOOK COMERCIAL LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

01 PC 2.044.001.016397 REFRIGERADOR 02 PORTAS 

REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX ESCOVADO. 
REVESTIMENTO INTERNO COM AÇO INOX. 
REFRIGERAÇÃO EM AR FORÇADO (FROST FREE). 
PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE. 
CONFECCIONADO 100% EM POLIURETANO. PÉS EM 
NYLON REGULÁVEIS. CONTROLE DE TEMPERATURA 
DIGITAL. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 460 
LITROS BRUTO.  TEMPERATURA ENTRE 0 E +7ºC. 
DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 660 X 620 X 2000 
MM. PESO: 64 KG.

KOFISA 3.262,22 10

ATA nº 005/2015 Empresa: SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ITEM UNID.
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

05 PC 2.006.002.002647 FOGÃO INDUSTRIAL, MODELO 
CANTO, 4 QUEIMADORES, COM FORNO

FOGÃO INDUSTRIAL, MODELO CANTO, 4 
QUEIMADORES, COM FORNO ESPECIFICAÇÃO: 
FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, MODELO DE 
CANTO, PARA USO SOBRE PISO, REVESTIMENTO E 
ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO AISI 
304, LIGA DE 18.8, BITOLA 14 (2,00MM), MEDIDAS 
APROXIMADAS 90 X 110 X 104 CM (ALTURA X 
LARGURA X PROFUNDIDADE), PERFIL REFORÇADO 
DE 10CM, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM OPÇÃO 
DE ENTRADA DE GÁS DO LADO DIREITO E DO LADO 
ESQUERDO, 4 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO 
FUNDIDO, CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMA 
INTERNA E EXTERNA, BANDEJA COLETORA DE 
RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; BITOLA 
20 (1,00 MM), GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO 
FUNDIDO REMOVÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 
40X40 CM, PÉS EM TUBOS, SEM CHAPA, SEM 
BANHO MARIA, COM FORNO EM AÇO INOXIDÁVEL 
AISI 304 NA PARTE INTERNA E 430 NA EXTERNA, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 45 X 
68 X 65 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), 
COM DUAS PRATELEIRAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES APÓS A ENTREGA DO EUQIPAMENTO.

FC INOX 2.730,00 10

06 PC 2.044.001.016480 FOGÃO INDUSTRIAL 

FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS, MODELO DE 
CANTO, PARA USO SOBRE PISO, REVESTIMENTO 
E ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO 
AISI 304, LIGA DE 18.8 BITOLA 14 (2,00), MEDIDAS 
APROXIMADAS 90 x 150 x 104 Cm (ALTURA x 
LARGURA x PROFUNDIDADE), PERFIL REFORÇADO 
DE 10 Cm, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM OPÇÃO 
DE ENTRADA DE GÁS DO LADO DIREITO E DO LADO 
ESQUERDO, 06 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO 
FUNDIDO, CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMA 
INTERNA E EXTERNA, BANDEJA COLETORA DE 
RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; BITOLA 
20 (1,00 mm), GRELHAS REMOVÍVEIS EM FERRO 
FUNDIDO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 x 40 Cm, 
PÉS EM TUBOS; SEM CHAPA, SEM BANHO MARIA, 
COM FORNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA 
PARTE INTERNA E 430 NA EXTERNA, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE NO  MÍNIMO 45 x 68 x 65 
(ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE), COM DUAS 
PRATELEIRAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

FC INOX 3.994,00 12

ATA nº 006/2015 Empresa: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA EIRELI

ITEM UNID.
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

02 PC 2.044.001.016479 REFRIGERADOR 04 PORTAS 

REFRIGERADOR INDUSTRIAL, VERTICAL, QUATRO 
PORTAS, GABINETE ESTRUTURADO COM 
ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM CHAPA 
DE AÇO INOXIDÁVEL 304, 18:8. COM TRASEIRO 
E FUNDO INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA, 
DOTADO DE DRENO DE LIMPEZA, PRATELEIRAS 
INTERNAS EM AÇO INOXIDÁVEL, VAZADAS E 
REMOVÍVEIS E SEM PROTEÇÃO, COM ESPAÇAMENTO 
DE APROXIMADAMENTE 40 CM ENTRE SI. PORTAS 
DOTADAS DE TRINCOS E DOBRADIÇAS ESPECIAIS, 
DOTADA DE AQUECIMENTO INTERNO, GAXETAS 
DE BORRACHA MACIA, ISOLAMENTO TÉRMICO 
POLIURETANO E EXPANDINDO ENTRE AS PAREDES. 
EM 110 OU 220 V. COM EVAPORADOR ALETADO 
E CONDENSAÇÃO FORÇADA, CONTROLE DIGITAL 
DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE 0º A 5º. 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM DE 
COMPRIMENTO POR 70 CM DE LARGURA, COM 200 
CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
APÓS A ENTREGA.

FRILUX/M

CF-4-PC

ESPECIAL

4.012,75
20

                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

CARGO NOME SEGUIMENTO REPRESENTANTE

PRESIDENTE IRENE RIBEIRO USUÁRIO DO SERVIÇO SAÚDE SAB - PASIN

VICE - PRESIDENTE ROSELI APARECIDA A.BASÍLIO USUÁRIO DO SERVIÇO SAÚDE PARÓQUIA SÃO BENEDITO

1º SECRETÁRIO SONIA REJANE CAMPOS USUÁRIO DO SERVIÇO SAÚDE ORDEM DOS ADVOGADOS

2ºSECRETÁRIO MARCO AURÉLIO VAZ TRABALHADOR DA SAÚDE TRABALHADORES DA SAÚDE

EM CONFORMIDADE COM A LEI 8142 DE DEZEMBRO DE 1990, O COMUS É UM COLEGIADO DE COMPOSIÇÃO PARITÁRIA , ONDE 50% DOS CONSELHEIROS SÃO REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE; 25% SÃO REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE E 25% SÃO REPRESENTANTES DO PRESTADORES DO SERVIÇOS DE SAÚDE E GESTORES. O SECRETÁRIO DE 

SAÚDE É MEMBRO NATO DO COMUS.

NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 FOI ENCERRADO O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE.

A COMPOSIÇÃO DO NOVO COLEGIADO BEM COM A SECRETARIA EXECUTIVA SERÁ ENCAMINHADA AO JURÍDICO PARA A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PORTARIA PARA NOMEAÇÃO DOS NOVOS 

CONSELHEIROS DE SAÚDE.

APÓS PUBLICAÇÃO DA PORTARIA O COLEGIADO TOMARÁ POSSE PARA A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO COMUS NO TRIÊNIO 2015-2018.

A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTÁ PREVISTA PARA 24 DE FEVEREIRO DE 2015,no Palacete 10 de julho.(antigo Prédio da  Prefeitura)

 Comissão Organizadora do Processo Eleitoral – COMUS

   Veraniza do Prado - Presidente da Comissão                                                                        Pindamonhangaba ,20 de fevereiro de 2015      

RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.
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POLÍCIA
O plantão policial do 

fi m de semana na cidade 
foi bem intenso. Várias 
ocorrências foram regis-
tradas, principalmente, li-
gadas ao tráfi co de drogas.

Na última quinta-feira 
(20), dois adolescentes de 
17 anos foram apreendi-
dos por tráfi co de drogas 
no bairro Castolira. In-
formações da Polícia Mi-
litar apontam que ambos 
foram abordados em uma 
residência e os entorpe-
centes achados no inte-
rior de um aparelho de 
som – um total de 15 pa-
pelotes de cocaína, uma 
porção da mesma droga 
ainda bruta e diversas 
embalagens vazias que 
serviriam para vender a 
droga.

Eles foram apreendi-
dos e fi caram à disposi-
ção da Vara da Infância e 
Juventude de Pindamo-
nhangaba.

Na madrugada do do-
mingo (22), a Polícia Mi-
litar fazia patrulhamen-
to de rotina pelo bairro 
Shangri-lá quando avis-
tou um homem parado 
em frente a uma residên-
cia, que foi abordado, 
porém, nada de ilícito 
foi encontrado com ele. 
Então os policiais per-

Uma operação reali-
zada pela Polícia Civil na 
manhã de sábado (21), 
apreendeu diversos pro-
dutos irregulares em dife-
rentes locais da cidade.

No Castolira, foram 
apreendidas diversas cai-
xas de fogos de artifício 
que estavam em uma re-
sidência e, no estabeleci-
mento cuja proprietária 
era a moradora, foram re-
colhidos diversos pacotes 
de cigarro falsifi cados.

Já na região central da 

Pinda registra ocorrências de tráfico

PM encontra diversos materiais e drogas em 
patrulhamento de rotina no Shangri-lá

ceberam que no interior 
da casa também havia 
movimentação. Diante 
da chegada da viatura, 
o indivíduo que estava 
dentro da casa demons-
trou nervosismo – o que 
chamou a atenção da PM 
e fez com que entrassem 
no local.

Havia um jovem na 

sala que estava com cer-
ta quantia em dinheiro. 
Um casal foi descoberto 
em outro cômodo. Com 
eles, foram encontrados 
tubos de plástico que con-
tinham porções de maco-
nha e cocaína, além de 
mais dinheiro, entregue à 
PM pela mulher.

Na cozinha, foi achado 

um pote azul com mais 
entorpecentes. Além de 
drogas e dinheiro, foram 
encontrados e apreendi-
dos três celulares.

Os três indivíduos fo-
ram encaminhados ao 1º 
Distrito Policial de Pinda-
monhangaba, onde per-
maneceram à disposição 
da Justiça.

Entorpecentes foram encontrados no interior de um aparelho de som, no total de 15 papelotes de cocaína

JOVENS 
ROUBAM 
CELULAR

Na noite de sábado (21), policiais mili-
tares que passavam pela avenida Amador 
Bueno da Veiga, avistaram dois jovens de 
bicicleta que, ao perceberem a presença da 
viatura, aumentaram a velocidade. Diante 
da reação suspeita, os policiais seguiram 
atrás para abordagem.

Os indivíduos, então, largaram as bicicle-
tas e tentaram fugir por um matagal. Na 
perseguição, um deles escapou e o outro, de 
14 anos, foi alcançado e acabou jogando um 
celular dentro de um rio.

Ao ser questionado, acabou confessando 
que eles haviam roubado o celular de uma 
pessoa. O dono do celular compareceu à 
delegacia e reconheceu o adolescente, afi r-
mando ainda que os dois autores simularam 
estar armados.

JOVENS 
ROUBAM 
CELULAR

Material é apreendido pela Polícia Civil
Ficam os senhores conse-

lheiros titulares do Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social 
convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a re-
alização da “1ª Reunião Ordi-
nária de 2015”, cuja pauta vem 
a seguir:

Pauta:
* Informes;
* Aprovação do Relatório 

de Gestão do Fundo Local de 
Habitação de Interesse Social 
- FLHIS referentes aos anos 
de 2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012;

* Outros assuntos perti-
nentes ao Conselho Gestor.

Dia: 03/03/2015 (terça-
feira)

Horário:   9h (nove horas)

Local: SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO

Rua Dr. Monteiro de Go-
dói, 445 – Bosque da Princesa.

Kennedy Flores Campos
Presidente

Os conselheiros que não 
puderem comparecer deverão 
enviar com antecedência a jus-
tifi cativa de ausência através 
do email: habitação@pinda-
monhangaba.sp.gov.br

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

cidade, dezenas de DVDs 
falsifi cados foram reco-

lhidos pela polícia. Nin-
guém foi preso, porém, os 

envolvidos responderão 
pelas ações.

No interior 
da residência, 
em vários 
cômodos,
havia diversos  
materiais e 
uma certa 
quantia em 
dinheiro,
além de 
drogas e 
celulares

Foram apreendidas caixas de fogos de artifício e pacotes de cigarro falsifi cados

Divulgação

Figura m
eram

ente ilustrativa
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Castolira e 
Araretama 
decidem vaga 
na final

OUTROS JOGOS
Copa Regional, sub 17, 
DOMINGO (1º/3), às 8h30

INDEPENDÊENCIA X FLUMINENSE, no RAMIRÃO
CIDADE JARDIM X E. C. TAMANDARÉ, no JARDIM RESENDE

Copa Laerte Alves da Silva (Fresga)
SÁBADO (28)

FIM DE CARREIRA X AMIGOS DO GERVAL RAMOS, 
às 8h30, no RAMOS
TERRA DOS IPÊS X RAMOS, 
às 10 horas, no RAMOS

Copa Gina, sênior 50 (Copa Flamenguinho)
Domingo (1º/3)

INDEPENDENTE X SANTOS, 
às 8h30, no QUIRINÃO
CAMPO ALEGRE X SÃO CRISTÓVÃO, 
às 10 horas, no Quirinão
FLAMENGO X BORRACHARIA CHAFARIZ, 
às 8h30, no VERA ASSONI
ESPLANADA TAUBATÉ X FLAMENGUINHO, 
às 10 horas, no VERA ASSONI
AFIZP X MARICÁ, às 8h30, no AFIZP

Os técnicos do Castolira e 
do Araretama estão fazendo 
mistério e não querem revelar 
as equipes que se enfrentam 
no domingo (1º/3), às 10 ho-
ras, no Ramirão, pela semifi-
nal da Copa Regional, catego-
ria Amador. Tanto Gordinho 
quanto Baibe estão evitando a 
imprensa e até conversa com 
os amigos.

Apesar de ter a melhor cam-
panha da competição, ninguém 
no Castolira acredita em vanta-

gem para o confronto. Pelo Ara-
retama, o time deve apostar na 
tradição para chegar à fi nal.

Vila São José 
encara Capituba

O Vila São José, do treinador 
Robinho, é a terceira equipe de 
Pindamonhangaba na semi-
fi nal da Copa Regional. Neste 
domingo (1º/3), às 10 horas, na 
Afi zp, o time encara o Capituba 
de Caçapava e busca manter o 
retrospecto na competição para 
disputar a decisão.

FINAIS DA COPA 
GUGA ACONTECEM 
NESTA SEMANA

Seletiva para Jori começa em março

Está chegando ao fi m 
mais uma edição da Copa 
Guga de Futsal. O campe-
onato é organizado pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secreta-
ria de Juventude, Esportes 
e Lazer e conta com o apoio 
da Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol de Salão. 
Na noite de sexta-feira (20), 
teve início o confronto das 
semifi nais da categoria Sub 
14 e na quinta-feira (26), 
acontecem às decisões.

A Copa Guga de Futsal 
é realizada no ginásio do 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Moreira 
César, e reuniu centenas 
de atletas das categorias 
Sub 14, Sênior 35 e Adulto. 

Na categoria adulto foram 
formados oito grupos, sen-
do a categoria com o maior 
número de inscritos.

Na noite desta terça-
feira (24) tem a segunda 
partida da semifi nal da ca-
tegoria Sênior 35 entre Vila 
Rica e Ramos, às 19 horas; 
na sequência acontecem 
as quartas de fi nal, às 20 
horas Santa Cruz enfrenta 
Bronks 87, e às 21 horas 
ADC Novelis pega o União 
Esperança.

O primeiro confronto das 
fi nais da Copa Guga será 
da categoria Sub 14, às 19 
horas; às 20 horas quem vai 
entrar em quadra são os re-
presentantes da Sênior 35 e 
às 21 horas os adultos.

Partida de domingo no 
Ramirão defi ne um dos 

fi nalistas da Copa Regional

As pessoas que têm 60 anos 
ou mais, e gostam de praticar 
esportes, podem representar a 
cidade em mais uma edição dos 
Jori - Jogos Regionais do Idoso. 
Começa no dia 3 de março, e se-
gue até o dia 12, a seletiva rea-

lizada pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. A equipe 
do Departamento de Lazer irá 
divulgar a programação com-
pleta em breve.

Para participar dos Jori é ne-
cessário que o interessado tenha 

no mínimo 60 anos ou complete 
em 2015. A competição será em 
Guaratinguetá e é promovida 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo 
em parceria com a Prefeitura do 
município sede.

JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Divulgação

Ex-jogador da Seleção 
marca presença em Pinda

Pindamonhangaba terá o 
privilégio de receber Edmilson 
José Gomes de Moraes, ou, sim-
plesmente Edmilson, ex-jogador 
da Seleção Brasileira de Fute-
bol. Ele estará no ginásio do 
Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”, na 
manhã desta sexta-feira (27). 
O craque virá ao município por 
meio da  Caravana Esportiva 
do Sesc.

A partir das 9h30 o ex-jo-
gador, que atuou no São Paulo, 
Palmeiras, Barcelona e Seleção 

Brasileira, fará um bate papo 
com o público sobre a própria 
carreira e uma clínica de espor-
te. À tarde, às 15h30, o público 
pode praticar a modalidade 
badminton com instrutores de 
atividades físicas do Sesc.

O secretário de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba conta 
que a Administração Munici-
pal realiza parcerias para que 
a população possa praticar 
outros esportes e também para 
que os atletas pindenses pos-

sam ouvir as dicas de compe-
tidores talentosos, assim como 
foi quando Marílson dos Santos 
esteve na região, em setembro 
de 2014.

 Trabalho social 
do ex-jogador

Edmilson realiza um traba-
lho social desde 2006, quando 
resolveu criar uma fundação 
que recebeu o seu próprio nome. 
É uma entidade sem fi ns lu-
crativos que tem como objetivo 
de levar educação à crianças e 
adolescentes. De acordo com a 
pesquisa realizada no site da 
entidade, o menino Edmilson, 
nascido em 1976 na Vila São 
Sebastião, bairro da cidade de 
Taquaritinga – SP, tinha como 
principal diversão as peladas de 
futebol. Ele só podia jogar nas 
horas vagas, quando não preci-
sava trabalhar para ajudar no 
sustento da família.

 O esporte badminton
Pode ser jogado individual-

mente ou em duplas. É parecido 
com o tênis, a diferença é que 
no lugar da bolinha usa-se uma 
peteca e para rebatê-la é neces-
sário usar raquete. A rede deve 
fi car a 1,55 metros do chão, deve 
ter uma trama bem esticada. 
Mais informações podem ser 
conferidas no sitewww.badmin-
ton.org.br, endereço ofi cial da 
Confederação Brasileira.Edmilson estará em Pinda na sexta-feira (27)
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