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Duplicação da ‘Manoel’ garante
segurança e facilidades no trânsito
Divulgação

Entrega oﬁcial da duplicação da via teve a presença do governador do Estado, do prefeito de Pinda e outras autoridades

CIDADE NOVA E
ETEC DISCUTEM
MOBILIDADE
URBANA
PÁGINA 3

PINDA DEFINE
CALENDÁRIOS
DAS ESCOLAS
PÁGINA 5

MANTIQUEIRA,
RAMOS E VALE DAS
ACÁCIAS VENCEM
COPA GUGA
PÁGINA 13

MANICURES E
CABELEIREIROS
SERÃO FORMADOS
NA QUARTA-FEIRA
PÁGINA 6

Borga Gato recebe 283 soldados
O Batalhão Borba Gato incorporou 283
novos soldados ao contingente da unidade na
manhã de segunda-feira (2). Durante a solenidade, o comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, tenente-coronel Rogério
Caum, recepcionou os jovens e ressaltou a imDivulgação

portância do Serviço Militar para a defesa do
País. No dia anterior, as guarnições federais do
município realizaram a Corrida da Paz, com
militares e civis, para promover a prática esportiva e interação entre as Forças Armadas e
a comunidade.

2º CADERNO

As obras de duplicação da
avenida Professor Manoel
César Ribeiro foram inauguradas na sexta-feira (27) em
cerimônia realizada próximo
à entrada do bairro Santa Cecília.
Durante a solenidade, o
prefeito de Pindamonhangaba destacou a organização do
trânsito entre a região central
e a zona leste.“É um grande
investimento em mobilidade
urbana, que facilita o acesso
às fábricas e aos moradores
de vários bairros, diminuindo
o índice de mortalidade”.
O governador do Estado
também enalteceu a duplicação para o transporte rápido
e seguro às indústrias e às
famílias ao longo da via e os
empregos gerados na obra.
Mais benefícios
O governador de São Paulo também informou que será
duplicada a SP-62 no trecho
entre Pindamonhangaba e
Lorena, concluída a pavimentação da Pinda/Lagoinha, e que será construído o
2º Distrito Policial, de Moreira César.
PÁGINA 3

Projeto
Crescer ganha
nova sede

O Projeto Crescer ganhou,
na quinta-feira (26), uma nova
sede onde serão realizadas
ações do ‘Comunidade Ação’,
vencedor do concurso Fundação
Volkswagen.
O edifício ﬁca na avenida das
Primaveras, no Goiabal, e conta
com sala de apoio pedagógico,
espaço para aulas de judô, brinquedoteca, sala para formação
de grupos e realização das dinâmicas temáticas, cozinha, recepção, almoxarifado, banheiros e
outros.
De acordo com a direção do
Projeto Crescer, mais de 100
crianças devem ser atendidas na
nova sede.
2º CADERNO

TERÇA-FEIRA
20º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

33º
UV 12
Fonte: CPTEC/INPE
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Arteduvale promove
atividades para terceira idade
Divulgação

Já era de se esperar

Problemas marcam primeiro
dia do imposto de renda

L

ogo no primeiro dia do envio do Imposto de Renda 2015 já houve problemas.
Os primeiros foram lentidão do sistema e dificuldade de baixar o aplicativo, que só foi liberado na hora do envio – comprovando, mais
uma vez, a falta de planejamento do Governo
Federal.
Além disso, muitos reclamaram que o sistema ‘caía’ no fim do download – sobretudo aos
que tentaram via celular.
Também houve relatos de contribuintes que
não conseguiram migrar a plataforma de testes
– liberada no ano passado – para o programa
do Imposto de Renda.
Segundo essas pessoas, de que adiantou fazer lançamentos anteriores se não era possível
a transferência de dados e se havia ‘erros de
sistema’?
Bom, de agora até 30 de abril – prazo final
para o envio da declaração, várias falhas continuarão existindo. Mas por quê?
Se fosse o primeiro ano do Imposto de Renda
no Brasil caberia uma justificativa para a Receita. O mesmo poderia acontecer se houvesse
mudanças drásticas no programa de declaração ou se o Governo não soubesse o número de
pessoas que buscariam o download. Mas todas
as possíveis falhas e erros eram previstas.
Fazer o quê? Nada.
Apenas declarar o Imposto de Renda.
É obrigação de quem recebeu mais de R$
28.816,55 no ano anterior fazer a declaração,
que pode não ser tão ruim dependendo de cada
pessoa, que pode ser premiada e ter restituição.
É, porém, difícil, mas essa possibilidade
existe. Por isso, era importante que o sistema
funcionasse plenamente na sua ‘estreia’, já que
a Receita libera as restituições de acordo com
uma série de fatores, a começar pela data de
envio do imposto, idade do contribuinte, se é
aposentado, se tem doença terminal, etc...
A nós, cabe, baixar o programa, preencher
os campos, enviar e torcer para que não tenha
erros. Afinal de contas quem pode errar é a Receita, o Governo. Aos meros seres humanos,
brasileiros de direito, qualquer falha ocasiona
em multa.

A casa de artes Arteduvale abriu
seu espaço para a terceira idade.
Os interessados podem comparecer à sede da instituição (Estação Central) às segundas, terças e
quintas-feiras, a partir das 14 horas. Estão previstas aulas de teatro
e dança – conforme mais pessoas
iniciem a participação, será analisada a demanda. Futuramente, a
intenção também é promover palestras.
“É uma iniciativa para os aposentados se distraírem, fazer amigos, jogar baralho e fazer muitas
outras atividades. É só chegar e
fazer amizade”, destaca a participante Catarina Souza Lemes.

Valdir vence Cipa da Confab Equipamentos
Na última sexta-feira (27), foi
realizada a apuração da eleição da
Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – na Confab
Equipamentos. No total, 543 metalúrgicos foram às urnas na quintafeira (26) para escolher os 11 novos
representantes da comissão.
O mais votado foi o trabalhador do setor de solda, José Valdir
dos Santos, com 64 votos. Ele está
indo para o quarto mandato.
“Nos meus três mandatos vivi
muita coisa aqui dentro como cipeiro. A gente sempre corre atrás,
coloca na reunião e dá resultado.
Mas ainda assim fiquei surpreso
em ser o mais votado. Agradeço
aos companheiros que votaram em
mim, pra que a gente consiga trabalhar junto e melhorar a segurança”, disse.
Os diretores de base do Sindicato participaram de todo o processo
eleitoral, que transcorreu com normalidade, segundo o coordenador
Vicente Caetano – Serrinha, que
parabeniza todos os novos membros da Cipa.
Confira a tabela com o resultado
da eleição:

Divulgação

Super Simples poderá
chegar a R$ 7,2 milhões
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa informou que o
País deve ter, dentro de dez dias,
proposta fechada para novas alíquotas do Super Simples, o sistema que universalizou o regime tributário simplificado para
micros e pequenas empresas de
todas as áreas.
A previsão é que a iniciativa, a
ser encaminhada ao Congresso,
eleve o teto máximo de faturamento anual para que as empresas possam aderir ao Super Sim-

ples dos atuais R$ 3,6 milhões
para R$ 7,2 milhões. A ideia já
vem sendo discutida com a presidência e com os ministérios da
Fazenda e do Planejamento.
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa garantiu que a
proposta deverá ser fechada em
pouco tempo, porque o Congresso está aguardando a posição
para votar com urgência no plenário, já com relator dentro do
próprio plenário, para que avance com rapidez a aprovação.

Receita começou a receber declarações do IR
Divulgação

O prazo para entrega da
declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física 2015 começou na segunda-feira (2)
e termina no dia 30 de abril.
As pessoas que entregam a
declaração no início do prazo
têm prioridade para receber
a restituição, caso não preencham a declaração com erros
ou omissões. Na mesma situação, estão incluídas pessoas
com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou
com deficiência física ou mental.
Este ano, cerca de 27,5
milhões de contribuintes devem prestar contas ao Fisco.
A multa por atraso de entrega
será de 1% ao mês-calendário,
até 20%. O valor mínimo é R$
165,74. Um passo a passo com

Fundação Dr. João Romeiro

cada etapa da entrega está
disponível na página da Receita (www.receita.fazenda.
gov.br).
A declaração poderá ser
preenchida no próprio computador, com a utilização do
programa gerador, ou em
dispositivos móveis, como
tablets ou smartphones, utilizando o aplicativo m-IRPF,
ou diretamente no site da
Receita Federal, por meio do
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Neste último caso,
haverá necessidade de uma
certificação digital.
Receita Federal divulga
regras para declaração do
Imposto de Renda
Para o contribuinte que
optar pela instalação do programa gerador do Imposto de

EXPEDIENTE

Renda o programa já está disponível para fazer o download
no site da Receita.
Entre os obrigados a declarar estão os contribuintes que
receberam, em 2014, rendimentos tributáveis superiores
a R$ 26.816,55 ou rendimentos isentos — não tributáveis
ou tributados somente na fonte —, cuja soma seja superior
a R$ 40 mil.
Também deve declarar
quem recebeu, em qualquer
mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto,
realizou operações em bolsas
de valores, de mercadorias e
futuros, auferiu ganhos e têm
bens ou propriedade rurais de
acordo com valores estabelecidos pela Receita.
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cidade
Duplicada, ‘Manoel César Ribeiro’
fica mais segura aos usuários
Com um investimento de
R$ 24,7 milhões, o Governo do
Estado entregou, na sexta-feira
(27), as obras da duplicação da
rodovia de acesso Manoel César
Ribeiro (SPA-092/60). A cerimônia foi realizada próximo à
entrada do bairro Santa Cecília
e contou com a presença do governador do Estado, prefeito de
Pindamonhangaba e outras autoridades estaduais, regionais e
municipais.
A “Manoel César Ribeiro”
liga o centro da cidade ao Santa Cecília, Maricá, Loteamento Triângulo, Feital e Cidade
Nova, até a rodovia Presidente

Anúncio de
outras obras
Durante o cerimonial de
inauguração, o governador do
Estado anunciou outras melhorias para a cidade, como
as obras para a duplicação da
SP-62 (em três lotes: trecho
Caçapava/Taubaté, Pinda/
Roseira/Aparecida e Guaratinguetá/Lorena), a conclusão do
asfaltamento da estrada Pinda/
Lagoinha, além de investimentos de R$ 5,4 milhões para a
construção do novo prédio do
2º Distrito Policial, de Moreira
César.
O prefeito de Pindamonhangaba entregou duas cartas para
o governador, encaminhando
solicitações da população:
mais uma rotatória de acesso
ao loteamento Triângulo e a
extensão da malha ferroviária
da Estrada de Ferro Campos do
Jordão até o Araretama, que facilitará o acesso dos moradores
do bairro ao centro da cidade. Além disso, solicitou uma
reunião para melhorias para a
saúde de Pindamonhangaba –
confirmada durante o discurso
do governador.
Ainda na sexta-feira, o governador assinou, em Taubaté,
a autorização para repasse de
verbas para as Apaes do Vale
do Paraíba, incluindo Pindamonhangaba.

Dutra. As obras foram realizadas pelo DER – Departamento
de Estradas de Rodagem – com
supervisão da Prefeitura de Pindamonhangaba que, inclusive,
solicitou alterações no projeto
original, incluindo ciclovia, alguns acessos e rotatórias.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu o carinho do
governador com a cidade. “Com
a duplicação, a via ficou mais
segura e o trânsito, organizado.
Agradecemos o investimento
em mobilidade urbana, que facilitará o acesso às fábricas e aos
moradores dos bairros, diminuindo o índice de mortalidade,
principalmente devido às ciclovias”, destacou.
O governador lembrou que
as obras foram realizadas pela
empresa Heleno & Fonseca
Construtécnica S/A e que geraram 121 empregos, sendo
30 diretos e outros 91 indiretos. “Essa é uma obra muito
importante que, como disse o
prefeito, vai melhorar o acesso
às grandes fábricas da cidade e
aos muitos bairros ao longo da
via”, reforçou.

Divulgação

Governador anuncia outras melhorias para Pindamonhangaba
Para a professora Patricia
Bleck, moradora do Maricá, a
obra é muito boa. “Antes, a via
era muito perigosa, tinha muito
buraco, era estreita e os ciclistas

andavam na beirada do asfalto,
sofrendo muitos acidentes. Inclusive, o pessoal do bairro vizinho, o Beta, chamava a ‘Manoel’
de ‘rodovia da morte’, porque

muitas pessoas morreram ali”,
lembrou. “Agora, está muito
melhor. É mais fácil chegar ao
bairro, diminuiu o trânsito e está
muito mais seguro”, comparou.

Divulgação

Após inauguração, governador e prefeito
foram ao Poupa Tempo

Divulgação

Avenida liga região central à rodovia Presidente Dutra

Comunidade pode contribuir com Plano de Mobilidade em reunião nos bairros

Próximas reuniões acontecem no Cidade Nova e na ‘João Gomes de Araújo’

Divulgação

A população está convidada a contribuir com o PMUP - Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba.
Os trabalhos são coordenados pela
equipe da Secretaria de Planejamento
da Prefeitura. Nesta quarta-feira (4)
a reunião participativa acontece no
centro comunitário do bairro Cidade
Nova; e na quinta-feira (5), na Etec
João Gomes de Araújo. Ambas terão
início a partir das 18 horas.
Nas reuniões são discutidos assuntos como transporte de passageiros, transporte coletivo, travessia de pedestres, transporte aéreo,
hidroviário, trânsito, táxi, estacionamento, transporte de cargas, rotas, ciclovia, acessibilidade para cadeirantes, munícipes que utilizam
muletas, cegos, entre outros perti-

nentes ao direito de ir e vir, previsto
em lei.
A elaboração do PMUP é determinada pela Lei 12.587 de 2012. O objetivo deste trabalho é a melhoria da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município.
Para compreender o que a legislação determina é recomendável a leitura da lei em questão, a qual define
os mais variados termos, além dos
seguintes princípios: acessibilidade
universal, desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; equidade
no acesso dos cidadãos ao transporte
público coletivo; eficiência, eficácia e
efetividade na prestação dos serviços
de transporte urbano, entre outros.
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Vereador Janio faz
Cal pede ao prefeito Lei do
Toninho da Farmácia quer
homenagem ao ex-vereador Passe Livre – Tarifa Zero para
equipe multidisciplinar para
José Maria da Silva
estudantes de Pindamonhangaba alunos da rede municipal

C o m u n i C A ç ã o /CVP

autor da
homenagem,
Vereador

Janio lerario
( C e n t r o ), C o m
os filhos de

José maria da
s i lV a , l e a n d r o
e eVandro

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB)
prestou significativa homenagem ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara, José Maria da
Silva durante a sessão ordinária
desta segunda-feira, dia 23 de
fevereiro. O plenário aprovou
o Projeto de Lei nº 09/2015, de
sua autoria, que denomina de
José Maria da Silva o Prédio
do Departamento de Serviços
Municipais — DSM, localizado
no bairro do Bosque.
Em relação à homenagem,
Janio afirmou que “fazer esta
denominação ainda é pouco,
perto do grande homem que foi
José Maria. O Super Zé, como
era conhecido, gostava de dizer
que é possível fazer da política
uma ação para o bem, pois devemos ser pessoas capazes de
fazer um mundo melhor”.
José Maria da Silva foi funcionário público concursado na
Prefeitura de Pindamonhangaba
e ingressou na vida política como
vereador. Durante a sua trajetória
política exerceu diversos cargos.
Nascido em Lagoinha, em
21 de novembro de 1950, filho

de Benedito Freitas da Silva e
Benedita Freitas da Silva, casouse com Aparecida Conceição
Jacinto da Silva e teve três filhos,
Leandro, Cassandra e Evandro.
José Maria foi seminarista,
cursou Contabilidade no Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” e depois a Faculdade de
Ciências Econômicas da Unitau,
em Taubaté.
Na vida na política, José
Maria ingressou através de
convite - na época - do Prefeito
João Bosco Nogueira, do Presidente do MDB, Dr. Paulo de
Andrade e do amigo particular
Geraldo Alckmin. Foi vereador
durante dezesseis anos. Em1981
foi eleito Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba. Entre
88 e 92 foi reeleito Vereador-Constituinte e elaborou a
Lei Orgânica do Município.
Foi Subprefeito de Moreira
César por duas vezes. Com o
Prefeito Geraldo Alckmin de
1977 a 1982 e com o Prefeito
Vito Ardito de 1997 à 2000.
Também foi diretor geral da
Câmara de Pindamonhangaba.
José Maria faleceu no dia
28 de setembro de 2012.

C o m u n i C A ç ã o / CV P
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AssessoriA

AssessoriA

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) enviou o Requerimento nº 254/2015, solicitando ao Executivo Municipal estudos e
providências visando a elaboração da Lei do Passe Livre – Tarifa
Zero, destinado aos estudantes de nossa cidade.
O vereador Cal justifica seu pedido no fato do Governador
Geraldo Alckmin ter sancionado uma Lei que concede passe livre
estudantil no Metrô, na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e nos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos), para alunos da rede pública e para alunos
da rede privada, desde que comprovem renda familiar per capita de
até 1,5 salário-mínimo nacional, hoje R$ 1.182,00.
Cal alega que os estudantes de Pindamonhangaba tem direito
a meia passagem no transporte coletivo municipal e com a criação
da Lei da Tarifa Zero, passarão a ter gratuidade total, além do que
a EMTU assinou um convênio de cooperação com a Prefeitura no
ano passado.
Cal enfatiza que esta é uma medida socialmente justa, e de
grande estímulo à educação, já que vai atingir toda a população
estudantil, abrangendo todas as classes, principalmente os mais
carentes que poderão ter oportunidade de frequentar a escola com
mais facilidade, comodidade e segurança, dando mais tranquilidade
aos seus pais. “Pedimos ao prefeito que se sensibilize com nossa
solicitação, pois quem ganha é o povo e o futuro de nossa cidade
que terão condições de frequentar as escolas públicas com mais
facilidade”, conclui o vereador Cal.

AssessoriA

Prédio do dePartamento de ServiçoS
municiPaiS — dSm, localizado no bairro do
boSque terá o nome do homenageado

Vereador Cal

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador Toninho
da Farmácia (PDT)
solicita à Administração Municipal que
os estudantes da rede
municipal de ensino
tenham o apoio de
uma equipe multidisciplinar composta
de psicopedagogos,
psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes
sociais.
A sugestão do vereador é que estes
profissionais traba- V eread or t oninho d a farmáCia
lharem em apoio a equipe gência, preguiça ou falta de
do NAP – Núcleo de Apoio interesse. É possível que uma
Pedagógico. A solicitação criança tenha uma ou mais
tem como objetivo ampliar dificuldades específicas que
o apoio a estudantes com di- causam obstáculos para os
ficuldades de aprendizagem. processos de aprendizagem,
De acordo com a proposta es- quando eles são realizados
tes profissionais realizariam de forma tradicional, por
um atendimento itinerante isso apoio permanente destes
nas REMEFs, mapeando as profissionais melhoraria em
necessidades das unidades muito o atendimento a estes
escolares, auxilio na iden- alunos.
tificação de dificuldades da
Novo local para o
equipe escolar em relação
prédio do NAP
aos alunos e na construção e
Com o objetivo de meimplantação de ações para a lhorar o atendimento a pomediação de conflitos.
pulação o vereador Toninho
O atendimento das equi- da Farmácia sugere que o
pes seria pedagógico, com NAP – Núcleo de Apoio
o objetivo de desenvolver Pedagógico, que hoje funatividades de orientação com ciona no bairro Jardim Bela
educadores e as famílias, Vista, fosse deslocado para
dependendo do caso, o alu- a região central da cidade,
no poderá ser encaminhado com o objetivo de facilitar
para atendimento nos ser- o acesso da população aos
viços da rede de proteção.
serviços oferecidos, já que
Na opinião do vereador, o deslocamento para a atual
dificuldades de aprendizado sede, prejudica o acesso de
não significam baixa inteli- boa parte da população.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Vereador Magrão sugere a Professor Eric reivindica Felipe César – FC
distribuição de medicamentos recapeamento asfáltico
pede a reforma da Praça
em rua do Jardim Eloyna Monsenhor Marcondes
de “uso contínuo”
remédioS Poderiam Ser entregueS
naS unidadeS báSicaS de Saúde doS
bairroS de Pindamonhangaba

vereador Sugere melhoriaS Para a rua
Ponciano Pereira Para que moradoreS e
motoriStaS tenham tranquilidade e Segurança

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vice-presidente
da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão
(PPS), apresentou
o requerimento nº
262/2015, que foi
aprovado pelo plenário, através do qual
reivindica à Secretaria de Saúde e ao
Executivo municipal,
que a distribuição
de medicamentos de
“uso contínuo” também seja realizada nas
Unidades Básicas de
Saúde - UBSs - dos
bairros de Pindamonhangaba.
O requerimento
foi protocolado pelo Vereador magrão
vereador e aprovado pela se em dificuldades financeiras
Câmara, após diversas re- e, às vezes, não tem o dinheiro
clamações de munícipes que da passagem para vir para
residem em diversos bairros e Pindamonhangaba retirar o
no Distrito de Moreira César. medicamento, o que acaba
“Recebi diversas solicitações prejudicando o tratamento”.
de moradores dos bairros
Preocupado com essa situAraretama, Cidade Nova e até ação, o vereador Magrão enmesmo da área rural como os fatiza que “a descentralização
bairros Piracuama e Ribeirão da entrega de medicamentos
Grande, que precisam vir resolveria o problema e amepara Pindamonhangaba, na nizaria o sofrimento desses
Unidade Básica de Saúde do pacientes”. Ele aguarda que a
Centro (Postão) para retirar “Secretaria de Saúde estude o
o medicamento indicado”, caso com seriedade e rapidez
esclareceu o vereador.
e que apresente, de fato, uma
Magrão destaca que “mui- solução que atenda aos anseios
tas dessas pessoas encontram- da nossa população”.

Na sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro,
por meio dos requerimentos
números 196 e 195/2015,
o vereador Professor Eric
(PR) solicitou ao Prefeito e
ao Departamento de Obras
e Serviços de Pindamonhangaba que adote providências
para tapar os buracos na rua
Ponciano Pereira, esquina
com a avenida Jardim, do
bairro Jardim Eloyna. O vereador solicitou, ainda, recapeamento asfáltico ao longo
da rua Ponciano Pereira, pois
os buracos estão grandes e há
mais de um ano vem trazendo
transtornos aos moradores e
prejuízos econômicos para os
proprietários de veículos que
trafegam por essa rua.
Segundo o vereador, por
se tratar de rua onde ônibus
e caminhões trafegam regularmente, esse recapeamento
Fotos: AssessoriA

de

Vereador Professor eriC

asfáltico tem que ser feito o
mais rápido possível, pois
segundo os moradores, já
houve acidentes com veículos
de grande porte, sem contar
que, os buracos - quando
chove - acumulam água, tornando-se local de proliferação
do mosquito da dengue, o que
gera preocupação.
O vereador Professor
Eric enfatiza, também, que
há muita poeira devido ao
pó de asfalto que se desfaz
e causa problemas respiratórios nos moradores. “São
vários os problemas causados
pelas péssimas condições do
asfalto. Porém, tenho certeza
que num futuro próximo isso
será resolvido”, observa. “O
requerimento é apenas o primeiro passo para conquistarmos mais esse benefício para
o bairro”, afirmou o vereador
Professor Eric.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

soliCitou ao

dePartamento

de

obras

que adote ProVidênCias

Para taPar os buraCos e realizar o reCaPeamento asfáltiCo na rua
no

Jardim eloyna

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

PonCiano Pereira,

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
Assistentes

AssessoriA

de

de

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Felipe César – FC (PMDB)
solicita ao Prefeito
a realização de estudos para viabilizar a reforma da
Praça Monsenhor
Marcondes.
Um dos maiores cartões-postais
de nossa cidade, a
Praça Monsenhor
Marcondes encontra-se hoje em um
estado lastimável,
quase de abandono,
com falta de bancos, alguns inclusive quebrados, pisos
com pedras soltas V e r e a d o r f e l i P e C é s a r
e outras faltando, colocando do em vista o crescimento do
em risco a população, além da município nos últimos anos e
cascata em estado de abandono, o fluxo de veículos, há necescausando mau aspecto para os sidade de novas rotas para o
nossos visitantes. “Pedimos contorno e o acesso da cidade.
ao Prefeito, que determine a “Hoje, está mais que provado
realização de estudos visando que o anel viário tirou grande
recuperar e revitalizar este parte do trânsito, principalnosso patrimônio turístico, mente caminhões e carretas,
que trás muitas recordações da região central da cidade
a toda nossa população, pois e possibilitou o crescimento
muitos casais se conheceram comercial em torno do atual
no entorno desta praça e hoje anel viário, que hoje já está
veem com tristeza o abandono com um grande fluxo de veíem que ela se encontra”, ex- culos. Visando o crescimento
plica o presidente da Câmara, da cidade, assim como o Plano
vereador Felipe César - FC.
Diretor, é necessário que sejam
Segundo anel viário
iniciadas as tratativas visando
Outra solicitação do pre- a construção do segundo anel
sidente Felipe César – FC ao viário, de modo a circular toda
Executivo é a contratação de a cidade, interligando as estrauma empresa especializada das que cortam a nossa região,
para realizar estudos visando como Via Dutra, Estrada Velha
a construção do segundo anel Rio-SP e a Floriano Rodrigues
viário em Pindamonhangaba. Pinheiro”, enfatiza o Presidente
O vereador justifica que, ten- da Câmara Felipe César – FC.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

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
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cotidiano
Definido calendário de ações
das escolas municipais
Os departamentos e setores da
Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura estão se reunindo
para definir um calendário único
de ações e projetos a serem desenvolvidos durante o ano com os
alunos da Rede Municipal.
Nesta semana, os representantes da Secretaria, Departamento
Pedagógico, Departamento de
Cultura, Departamento de Patrimônio Histórico, Coordenação de
Bibliotecas, Brinquedoteca e Casa
Verde se reuniram com as gestoras regionais para apresentação
de seus calendários de eventos. A
intenção é incluir a visita dos alunos nos locais para participação
nas ações, bem como a presença
desses projetos dentro da escola.
Entre os projetos para este ano
estão, por exemplo, uma iniciativa

do Departamento de Patrimônio
Histórico de realizar com os alunos
uma pesquisa de campo a respeito
do aniversário da cidade, levando
os estudantes para os prédios históricos; e ainda, a realização de uma
exposição de fotos antigas da cidade, que percorrerá as bibliotecas
municipais e unidades escolares,
como uma atividade “extramuros”
do Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
“As gestoras regionais deram
sugestões muito importantes para
os departamentos, na criação das
ações para o ano, de acordo com
as necessidades educacionais.
Também nos deram um ‘feedback’
do ano passado, para aprimorarmos as atividades oferecidas”,
avaliou a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico.

Reunião foi realizada na sede da Secretaria de Educação

Para a diretora do Departamento Pedagógico, “ao articular-se com os demais segmentos
como os de Patrimônio Histórico
e Cultura, é possível reconhecer as
oportunidades para que os alunos
da Rede Municipal de Ensino
possam usufruir de experiências enriquecedoras; motivar a
implementação de estratégias
diferenciadas para o trabalho nas
creches e escolas e promover o
aperfeiçoamento dos profissionais
da educação”, disse. “A articulação também permite expandir a
reflexão acerca do currículo da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental e ampliar os espaços em que a educação pode ocorrer, favorecendo o desenvolvimento de habilidades em inúmeras
áreas”, concluiu.
Divulgação SEC

Prefeitura realiza
manutenção nos
bairros da cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, periodicamente, serviços de
manutenção em todos os
bairros da cidade, por meio
da Secretaria de Obras e
Departamento de Serviços
Municipais. Entre os dias 12
e 25 de fevereiro, foram feitas limpeza, capina, roçada,
varrição, retirada de entulho
e programação do Pega-tudo.
A varrição aconteceu nas
ruas do Nova Esperança,
CDHU e Araretama; a roçada foi realizada no CDHU,
Cidade Jardim e na área
verde do Jardim Mariana; a
capina no CDHU, Bosque,
Santa Cecília, regional Leste;
a equipe da roçada esteve
no Araretama, Santana,
Alto Cardoso, Crispim, Bom
Sucesso, Bosque, Castolira
e Cidade Nova. Já a limpeza
de rua foi no Maria Áurea,
avenida Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, avenida
Francisco Lessa Júnior, ruas
do Vila Verde, do Jardim
Bela Vista, Quadra Coberta e
Campos Maia. A capina com
roçada foi feita nas praças
São Francisco, Joaquim de
Andrade, Santa Terezinha,
Santo Antonio, além do antigo prédio da Unimed, Centro
Esportivo João do Pulo, Bosque da Princesa, Largo do
Quartel, ciclovia do Anel Vi-

ário, escola do Bonsucesso,
Praça da Bíblia, rotatória do
Cemitério, e bairro Andrade.
A equipe do Setor rural
realizou a manutenção da
estrada do Horto e da Estrada Pinhão do Borba.
As equipes de retirada
de entulho estiveram nos
bairros: Araretama, Nova
Esperança, CDHU, Jardim
Princesa, Cidade Jardim,
Maria Áurea, Loteamento
Queiroz, Bonsucesso, Jardim
Bela Vista, Vila Prado, Jardim
Imperial, Quadra Coberta,
Campos Maia, Jardim Morumbi, Castolira, Beta, Santa
Cecília, Goiabal, Cidade Nova
e Jardim Eloyna.
Pega-tudo
A equipe do Pega-tudo
esteve, entre 23 e 26 de fevereiro, nas ruas dos bairros
Jardim Resende e Vila Rica,
onde realizou capina, varrição, limpeza geral e retirada
de 55 caminhões de entulho.
De 2 a 5 de março, o
Pega-tudo está no Socorro,
Parque das Nações, Ariene e Nehemia. Durante
este período, os moradores
devem retirar o entulho de
seus quintais e depositar nas
calçadas para que a equipe
possa fazer o recolhimento.
O Pega-tudo é um grande
aliado da cidade contra a
dengue, pois acaba com os
criadouros do mosquito.
Divulgação DSM

Serviços de capina, roçada e limpeza na
Praça Santo Antonio, bairro do Bosque
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Divulgação

Bairro das
Campinas terá
formatura na
quarta-feira
Os cursos descentralizados
do Programa Nosso Bairro formam mais uma turma de manicure e cabeleireiro nesta quartafeira (4), às 15 horas, na Casa do
Jovem do bairro das Campinas.
As formandas receberão seus
certificados das mãos das autoridades da cidade. Haverá um
desfile para apresentação de
uma parte do que foi ensinado
nos quatro meses de curso semiprofissionalizante.

Os cursos visam proporcionar integração entre as moradoras, criar uma opção em geração
de renda e melhorar a autoestima das alunas que, ao lado
das moradoras, se acostumaram a frequentar as aulas, para
aprender e serem modelos. Na
sexta-feira (27), as professoras
Claudia, de cabeleireiro, e Marta, de manicure, se despediram
e, segundo as alunas, deixarão
saudades.

Alunas e moradoras do bairro se acostumaram a freqüentar as aulas
As alunas aprenderam o básico sobre cortes, penteados
e química (como coloração e
progressiva, por exemplo),
além de técnicas de manicure

e pedicure, como cuticulação,
esfoliação e tendências do momento.
Os cursos são realizados
pela Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio de empresas terceirizadas, com organização da Secretaria de
Governo e do Departamento
de Turismo.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
PINDA TEM SEBRAE COMO PARCEIRO
Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Turismo
– dia dois de março – o trabalho
de desenvolvimento turístico na
cidade não para. A equipe do
Departamento de Turismo da
Prefeitura conta com diversos
parceiros, entre eles o Sebrae,
que está realizando um diagnós-

tico dos novos produtos turísticos da cidade.
Pindamonhangaba tem um
grande potencial turístico e
muitos produtos ainda estão em
desenvolvimento. De olho nessa
potencialidade, o Departamento
de Turismo da Prefeitura auxilia as empresas e propriedades

que querem se preparar para
receber turistas, com apoio do
Sebrae.
Em dezembro, o departamento
de Turismo da Prefeitura levou
a representante do escritório do
Sebrae de Guaratinguetá, Erika Miguel de Jesus, aos novos
potenciais produtos turísticos. A
intenção foi de gerar um diagnóstico para que esses locais se adequassem para receber os turistas,
tornando-se produtos turísticos
formatados.
Na última semana, a representante do Sebrae esteve novamente
na cidade e, acompanhada do
departamento de Turismo, voltou
aos empreendimentos para uma
devolutiva do diagnóstico, com a
sugestão de melhorias para cada
local.

Divulgação

Sebrae e
Prefeitura
apresentam
diagnóstico
para empresário
do Orquidário
Feiticeira, no
Goiabal

A visitação foi realizada no
Sítio Recanto Lótus, localizado na
estrada municipal José Cândido
Divulgação

Museu Histórico e Pedagógico, um dos locais preparados
para receber turistas na cidade

LoCais turístiCos
Atualmente, os locais turísticos formatados, em Pindamonhangaba, são: Bosque da Princesa, Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Palacete 10 de Julho, Fazenda
Nova Gokula, Sítio Algodão Doce (caprinocultura), Projeto Cerâmica, Estrada de Ferro Campos do Jordão e Pesque Truta Ribeirão
Grande (turismo de lazer).

Pereira, na Cruz Grande; Sítio
Ânima, na estrada municipal
Irineu Alves Vieira, no Ribeirão
Grande; Restaurante do Paizão,
na estrada municipal Pinhão do
Una; e no Orquidário Feiticeira,
na estrada municipal José Pereira
Lopes, Goiabal.
“Nosso intuito é arregimentar
um grupo de empresários dos segmentos de hospedagem, atrativos
turísticos e agências de viagens
de todos os municípios do Circuito
Mantiqueira para participar do
projeto de desenvolvimento do turismo, que oferecerá capacitação
em gestão, missões empresariais,
rodadas de negócios e capacitação
específica para cada segmento.
Dessa forma, os empresários
atendidos terão mais possibilidade de competir no mercado”, explicou a representante do Sebrae.
“Queremos conhecer esses e
outros locais para orientá-los e
trazê-los com a gente para que
sejam produtos turísticos formatados, que possam ser mais uma
opção dentro de Pindamonhangaba. Estamos à disposição para
receber os empreendedores da
cidade”, afirmou a diretora de
Turismo da Prefeitura, lembrando que os locais turísticos serão
incluídos tanto no projeto Conheça Pindamonhangaba como
também serão oferecidos nas
feiras de turismo que o departamento participa levando o nome
da cidade.
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Borba Gato recebe 283 novos soldados
Júlia Villar

Duzentos e oitenta e três
novos contingentes foram incorporados ao 2° Batalhão de
Engenharia de Combate ‘Borba
Gato’, na segunda-feira (2).
O conscrito Washington
Monteiro de Carvalho, o mais
jovem a incorporar o batalhão
deste ano, abriu o Portão de Armas, simbolizando o início do
Ano de Instrução e da Prestação do Serviço Militar Inicial e
os aprovados e futuros militares
entraram solenemente no batalhão pelo portão das armas, iniciando o serviço militar.
O comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, tenente-coronel Rogério
Caum, agradeceu a presença
da comunidade, dos familiares
e parabenizou a disposição dos
jovens para integrar o quadro de
militares deste ano.
A solenidade contou com a presença de comandantes e militares,
além do subprefeito de Moreira
César, que representou o prefeito.

Corrida da Paz reúne
600 participantes

O conscrito Washington Carvalhou abriu o Portão de Armas
Júlia Villar

As Organizações Militares da
Guarnição Federal de Pindamonhangaba realizaram a CISM
DAY Run – Corrida da Paz –
na manhã de domingo (1º/3),
para comemorar o aniversário
do Conselho Internacional de
Esporte Militar, que foi fundada em 1948 após o término da
Segunda Guerra Mundial com
os propósitos pacifista e de integração entre as nações.
De acordo com o comandante Rogério Caum, a Corrida da Paz foi uma jornada esportiva, sem fins competitivos,
com a finalidade de promover
a prática esportiva no âmbito
das Forças Armadas e a integração com a sociedade civil,
com corrida de 2,5km com cerca de 600 participantes entre
civis e militares.

Júlia Villar

Comandante Rogério Caum

O trajeto começou pelo Largo
do Quartel, seguindo pela rua Dr.
Mateus Romeiro, depois pelas
ruas Martin Cabral, Dr. Gregório
Costa, Gustavo de Godoy, Deputado Claro Cesar e Bicudo Leme,
voltando ao Largo do Quartel.
Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Três novos contingentes foram incorporados ao Batalhão Borba Gato na segunda-feira (2)

Corrida de 2,5km contou com cerca de 600 participantes

Projeto Crescer inaugura nova sede
Na última quinta-feira (26),
foi inaugurada a nova sede da
AACA - Associação para Auxílio da Criança e Adolescente
- Projeto Crescer no bairro do
Goiabal.
O espaço será destinado à
realização do projeto Comunidade em Ação, vencedor

do concurso da Fundação
Volkswagen, que concorreu
com 534 projetos em todo o
Brasil no ano de 2012.
Desde então, foram iniciadas atividades esportivas, culturais, lazer, educação e atendimento psicossocial. Hoje, o
projeto conta com uma equipe

multidisciplinar com professor
para as aulas de judô e futsal;
uma pedagoga, um professor para as aulas de dança na
modalidade hip hop; uma assistente social, uma psicóloga,
um assistente administrativo,
um professor de música e uma
auxiliar de serviços gerais.

A nova sede está situada na
avenida das Primaveras, 329, e
conta com sala de apoio pedagógico, espaço amplo para as
aulas de judô, brinquedoteca,
sala para formação de grupos e
realização das dinâmicas temáticas, cozinha, recepção, sala
de almoxarife e dois banheiros.

O projeto pretende atender
100 crianças e adolescentes e é
desenvolvido em parceria com
órgãos públicos e privados, juntamente com a comunidade.
Mais informaçõespelo telefone 3648-5506, pelo e-mail:projetocrescer.net@hotmail.com e
pelo facebook Projeto Crescer.

Divulgação

Crianças na recém-inaugurada sede da AACA

Divulgação

Projeto pretende envolver 100 crianças em atividades pedagógicas e de lazer
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.399, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Bruno Paim Momi Inácio, Assessor de
Planejamento de Desenvolvimento de Informática, para substituir o Sr. Levi Ribeiro de
Freitas, Diretor do Departamento de Informática, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias, de 18 a 27 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de
fevereiro de 2015.
Pindamonhangaba, 24 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 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.397, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve CESSAR a designação da Sra. Leila Lopes de Oliveira para a
função de Gerente de Unidade, a partir de 1º de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 24 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 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.155, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inc.III, art.11 da Lei Municipal nº. 5.680, de 15 de julho de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 71.000,00 (setenta e
um mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas
seguintes dotações:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.41 Departamento Municipal de Trânsito/ Fundo Municipal de Trânsito
2044
Operação e Manutenção de Trânsito – Policiamento e Fiscalização
26.782.0022.3
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (210)
R$
6.000,00
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
1025
Equipamentos em Geral
10.305.0021.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (361)

R$ 65.000,00

Art. 2º
Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguintes
dotações orçamentárias:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.41 Departamento Municipal de Trânsito/ Fundo Municipal de Trânsito
2045
Operação e Manutenção de Trânsito – Educação
26.782.0022.3
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (213)
R$
6.000,00
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2026
Manutenção da Vigilância em Saúde
10.305.0021.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (365)
Art. 3º
contrário.

Todas as pessoas que
declaram Imposto de Renda podem destinar parte
para o Funcad – Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Para que os contadores possam orientar seus
clientes, haverá um encontro com a Receita Federal
nesta quinta-feira (5). A

ação acontece no auditório
da Santa Casa, às 9 horas.
A organização deste encontro pede aos interessados que encaminhem um
e-mail para cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br para
confirmar a presença. É
preciso colocar no assunto
inscrição para encontro e
no corpo do e-mail o nome

LEI Nº 5.747, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a revogação da doação de imóvel à sociedade empresarial REMCSAL
RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMERCIO DE SAIS LTDA.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica o Chefe do Executivo autorizado revogar a doação de área doada à sociedade
empresarial REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMERCIO DE SAIS LTDA por
meio da Lei nº 4.429, de 01 de junho de 2006.
Parágrafo único. A presente revogação dar-se-á por descumprimento da sociedade
empresarial beneficiada das obrigações assumidas na doação.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
Pindamonhangaba, de 23 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 02/2015

R$ 65.000,00

Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de fevereiro de 2015.

completo, profissão e telefone para contato.
Os trabalhos contam
com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, e CMDCA – Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente.
As explanações serão

realizadas 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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 032/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JAILTON DE JESUS DE SOUZA
, responsável pelo imóvel situado a Rua GILBERTO MORAES CESAR s/nº. Bairro Mombaça,
inscrito no município sob a sigla SO110902051000, 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 DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N.º 5.166, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
Reajusta a tarifa dos serviços de transporte coletivo da Empresa Concessionária “VIVA
TRANSPORTE COLETIVO LTDA”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com base no art. 5º, inciso I, item 12, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, de
05 de abril de 1990, e,
Considerando o que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal;
Considerando cláusula V e 5.2.4 do Contrato nº 168/2004 de Concessão de Serviço Público
de Transporte Coletivo do Município - reajuste da tarifa;

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Imposto de Renda pode ajudar
crianças e adolescentes

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 DE MARÇO DE 2015

PORTARIA GERAL Nº 4.396, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR Sra Luciana Viana, encarregada de setor, para
substituir o Sr. Edson Henrique dos Santos, Diretor do Departamento de Trânsito, durante o
período em que o mesmo encontrar-se em férias de 02 a 21 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

D E C R E T A:Art.1º Fica reajustada a tarifa de linhas urbanas, rurais e distritais, cobradas pela
Concessionária VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA”, fixada em R$3,20 (três reais e
vinte centavos) a partir de 04 de março de 2015.
Art.2º Continuam em vigor os cartões adquiridos pelos usuários até que sejam regularmente
utilizados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PINDAMONHANGABA
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COTIDIANO
Pinda terá projeto “Beleza
Empreendedora”
Divulgação

Setor cresceu 402% entre 2010 e
2015 em Pindamonhangaba

Dados do IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
– revelaram que o crescimento do setor de salões
de cabeleireiro em Pindamonhangaba entre 2010 e
2015 foi de 402%, subindo
de 66 para 331 estabelecimentos regularizados.
Em se tratando de Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte, o crescimento foi
de 539% em cinco anos.
Em 2010 existiam 732
estabelecimentos formalizados deste segmento nas
39 cidades da região. Em
2015, esse número saltou
para 4.676.
Em Pinda, o ramo se
consolida como quarta
categoria de negócio mais
numerosa. A consultora
de negócios do Escritório
Regional do Sebrae-SP
de Guaratinguetá, Sâmia
Borges, ressalta que os
avanços nas políticas de

9

incentivo às micro e pequenas empresas também
colaboraram para impulsionar o setor.
“Os salões de cabeleireiros sempre existiram, a
diferença é que agora esses empresários têm mais
facilidade para regularizar
o negócio e assim garantir
benefícios e segurança ao
empreendimento”, contou. Ela também coordena
o projeto Beleza Empreendedora do Sebrae-SP na
região.
Apesar do mercado
aquecido, Sâmia reforça que o sucesso do empreendimento
depende
de uma boa gestão e da
melhoria constante dos
serviços oferecidos. “Não
basta apenas ter talento e
oferecer um bom produto.
É preciso também saber
administrar o negócio para
que o empresário possa ver
os resultados ﬁnanceiros
do seu trabalho”, concluiu.

CAPACITAÇÃO

Rotary Pinda comemora 110 anos
do Rotary International
Os membros do Rotary Club Pindamonhangaba se reuniram em
sua sede, na sexta-feira
(27), para comemorar
os 110 anos de fundação
do Rotary International
- uma das mais antigas
organizações não governamentais do mundo e a
única que possui cadeira
de observadora na ONU
– Organização das Nações Unidas.
O Rotary International é a associação de
Rotary Clubs do Mundo Inteiro. Trata-se de
uma organização de líderes de negócios e pro-

ﬁssionais, que prestam
serviços humanitários,
fomentam um elevado
padrão de ética em todas as proﬁssões, com
base na Prova Quádrupla e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade
no mundo.
Na ocasião, foi falado
um pouco mais sobre a
Prova Quádrupla - análise: do que nós pensamos, dizemos e fazemos:
é a verdade? É justo
para todos os interessados? Criará boa vontade
e boas amizades? Será
benéﬁco para todos os
interessados?

Também foram citadas as datas comemorativas de fevereiro, e
sobre a iniciativa Pólio
Plus, iniciativa rotariana que ajudou a imunizar mais de 2 bilhões de
crianças contra a pólio
em 122 países.
História
O Rotary International foi fundado no dia
23 de fevereiro de 1905
por Paul Percy Harris
em Chicago, nos Estados Unidos. Seu lema
principal é “Dar de si
antes de pensar em si”.

Os rotarianos são sócios de seus respectivos
Rotary Clubs, os quais,
por sua vez, são membros do Rotary International. Em Pinda, a organização já existe há 63
anos de forma atuante,
com relevantes serviços
prestados à comunidade.
O primeiro momento do Rotary aconteceu
em dezembro de 1952,
quando havia 36 pessoas
em torno do presidente
Gerson dos Santos Mercadante e realizaram a
primeira reunião no antigo Clube Literário.
Marcelo Ratto/Agoravale

Para incentivar ainda mais o crescimento desse tipo de
empresa, o Sebrae-SP vai desenvolver em Pindamonhangaba
o projeto Beleza Empreendedora, que oferecerá uma série de
atividades gratuitas voltadas para o desenvolvimento das
empresas do setor.
Ao longo do ano, serão realizadas palestras, oﬁcinas,
cursos e missões empresariais com o objetivo de aprimorar a
gestão e aumentar a lucratividade dos empreendimentos.
O lançamento do projeto acontecerá no dia 16 de março,
a partir das 17h30, no auditório do Senac de Guaratinguetá
e contará com palestras de especialistas e depoimentos de
empresários do setor. Inscrições e mais informações pelo
telefone (12) 3132-6777. Vagas limitadas.

DADOS DE SALÕES EM PINDA
2008 - 11
2009 - 18
2010 - 66
2013 – 245
2015 - 331
Comparação crescimento 2010 X 2015
– de 66 para 331 - aumento de 402%.

Polícia
ACIDENTE DEIXA
UMA PESSOA FERIDA
Na tarde da última sexta-feira (27), um acidente
envolvendo dois veículos de
passeio deixou uma pessoa
ferida no Anel Viário, próximo
a rotatória do “João do Pulo”.
Segundo informações da
polícia, por volta das 15h30,
um veículo Ford Escort com
placa de Taubaté foi fechado
por um Voyage. Após a colisão, o Escort, que era ocupado por três pessoas, atraves-

sou o canteiro central e só
parou na contramão.
O motorista e um passageiro, que estava no banco
de trás, não sofreram ferimentos. O homem que estava no banco da frente teve
fratura exposta no braço e
após receber atendimento
do Corpo de Bombeiros, foi
encaminhado ao Pronto Socorro. O motorista do Voyage
fugiu do local.

HOMEM É PRESO COM
2KG DE MACONHA

Membros da instituição durante encontro ocorrido na sexta-feira (27)

Um homem foi preso em
ﬂagrante depois de ser surpreendido por policias em
patrulhamento na madrugada do último sábado (28).
Segundo informações da
polícia, o homem foi localizado em atitude suspeita na
região central da cidade. Em
um ponto de ônibus, ele foi
abordado e 2kg de maconha

foram encontrados em sua
mochila.
Ele contou que pegou a
droga no Jardim Eloyna, mas
o dono dos entorpecentes
não foi localizado. O suspeito preso é de Mairinque/SP
e disse que seria a segunda
vez que faria o transporte de
drogas na região. Ele teria recebido R$ 1 mil pelo serviço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.400, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e
de acordo com a Lei nº 5.198, de 19 de maio de 2011, e art 3º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto
de 2011, alterado pelos Decretos nºs 4.983, de 19 de julho de 2011 e 4.983, de 19 de julho de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada, para acompanhamento
da execução do convênio celebrado com a Polícia Militar:
I – Prefeitura
- Paulo Benedito Lopes Chaves
Diretor do Departamento de Segurança
- Ten. Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento de Trânsito
II – Polícia Militar
- Maj PM Felipe Neri Vani
- Cap. PM Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 4.194,
19 de fevereiro de 2014.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.154, DE 28 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inc.III, art.11 da Lei Municipal nº. 5.680, de 15 de julho de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 488.000,00
(quatrocentos e oitenta e oito mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados na seguinte dotação:
09.00

SECRETARIA DE FINANÇAS

09.20 Departamento de Finanças
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0005.2
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições (246)

R$ 488.000,00

Art. 2º
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte
dotação orçamentária:
12.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31 Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0025.2
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (412)
R$ 488.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de janeiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO
R. I. MOREIRA CONFECÇÕES - ME estabelecida a Rua Dep. Claro Cesar, 171 - CentroPindamonhangaba-SP. CNPJ-03.122.269/0001-39 - Inscr. Estadual-528.061.277.113 - COMUNICA
o extravio da Emissora de Cupom Fiscal - marca PROCOMP- tipo ECF-IF - modelo ECF 2011 versão FCP 500 nº de fabricação 3675 - nº de ordem no estabelecimento 1, ocorrido entre 25 e 26
de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 030/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). HOMERO BUENO DA SILVA ,
responsável pelo imóvel situado a Rua Irmã Maria Dionysia Seidl s/nº. Bairro Crispim, inscrito no
município sob a sigla NE11.11.04.030.000, 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
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 381/2014 de “aquisição de mobiliários escolar para
atender as unidades de ensino e prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, foram
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em
05/02/2015:
ATA nº 011/2015
ITEM

18

PC

19

PC

20

PC

21

PC

22

PC

23

PC

24

PC

25

PC

ATA nº 012/2015
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

Unid.

10

Unid.

11

Unid.

12

CJ

13

CJ

14

Unid.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

8G

2.616,00

20

DESCRIÇÃO
2.020.001.016828 Mesa reunião oval com
caixas de tomadas. Dimensão: 2600 (L) x
1100(P) x 740(H) mm

2.020.001.016829 - Mesa de trabalho
8G
R$ 970,00
angular pés do tipo painel com calha
eletrificável. Dimensão: 1200 (L1) x 1200
(L2) x 600 (P) x 740 (H)mm
2.020.001.016830 - Mesa de trabalho linear Interact Work
3.300,00
tipo plataformas frente e verso
2.020.001.016831 Gaveteiro volante com 3
8G
900,00
gavetas simples. Dimensão: 300 (L) x 470
(P) x 587 (H) mm
2.020.001.016832
Armário
baixo
GENIUS
1.400,00
complemento com portas. Dimensão:
800(L) x 600(P) x 740(H)mm
2.020.001.016833 Armário baixo com 02
GENIUS
1.200,00
portas. Dimensão: 800 (L) x 500 (P) x 740
(H) mm
2.020.001.016834 Armário Alto com 03
GENIUS
2.000,00
prateleiras. Dimensão: 800(L) x 500 (P) x
1600 (H) mm
Armário Alto com 04 quadros corrediços
GENIUS
2.600,00
para pasta suspensa. Dimensão: 800 (L) x
500(P) x 1600(H) mm
Empresa: METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

09

FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

78

50

08.00

20

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Metadil

3.980,00

200

Metadil

1.570,00

400

Metadil

760,00

30

Metadil

498,78

300

Metadil

487,00

300

223,08

150

Estado de São Paulo

Metadil

2.020.001.016825 - Mesa de professor com
Metadil
1.203,49
150
porta-livros. Dimensão: 1200(L) x 600(P) x
760(H) DEPARTAMENTO
mm
DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400- – Alto
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
2.020.001.016826
Conjunto
de
Mesa
16
CJ
Metadil
2.229,64
200
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Refeitório.
Dimensão: 2200(L)
x 780(P) x
760(H)mm e 2 Bancos Refeitório
2.020.001.016827 - Conjunto de Mesa
17
CJ
Metadil
2.229,64
200
Refeitório. Dimensão: 2200(L) x 780(P) x
590(H)mm e 2 Bancos Refeitório
2.020.001.016818 Estante com caixas
33
Unid.
Metadil
2.580,00
100
organizadoras e rodízios. Dimensão: 920(L)
x 450(P) x 1490(H)mm
PAULO FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
ATA nº 013/2015
Empresa:
EPP
VALOR
CONSUMO
ITEM
UNID.
MARCA
UNITÁRIO
ESTIMADO
DE
DESCRIÇÃO
(R$)
ANUAL
MEDIDA
2.020.001.016837
Cadeira
fixa
de FLEXFORM
27
Unid.
482,00
482,00
interlocução com base esqui
005.20VF
15

Unid.

2.020.001.016838
Cadeira
gerência sem braços

29

Unid.

Cadeira giratória diretor com braços
reguláveis

ATA nº 014/2015

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

giratória

FLEXFORM
002.22VF

630,00

20

FLEXFORM
1.425,00
001.10 ABC
MYCHAIRR-GG
ALMYCHAI
R RO-65-(W)
VF
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTO TÉCNICOS LTDA

20

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

DESCRIÇÃO

Unid.

Armário guarda - volume triplo 12 portas

BICCATECA
ESP 5083

2.148,00

40

02

Unid.

Armário guarda-volume duplo 8 portas

1.482,60

40

03

Unid.

Armário guarda-volume simples 4 portas

892,89

40

04

Unid.

Armário livros e periódicos com 04
prateleiras. Dimensão: 900(L) x 450 (P) x
1980 (H) mm

BICCATECA
5508
5583/02
BICCATECA
5040
5083/01
BICCATECA
5001

1.425,97

150

05

Unid.

2.020.001.016814 Armário pasta suspensa
com prateleira. Dimensão: 900(L) X 450 (P)
x 185(H)mm

BICCATECA
5005

1.701,10

100

06

Unid.

2.020.001.016815
Armário
Notebook.
Dimensão: 650 (L) x 500 (P) x 1920 (H) mm
Armário Notebook. Dimensão: 650(L) x
500(P) x 1920(H)mm

BICCATECA
5007

4.000,00

150

07

Unid.

2.020.001.016816 Estante de aço simples
com fechamento em MDF, base aberta.
Dimensão: 1040(L) x 315(P) x 2000(H) mm

1.509,37

100

08

Unid.

BICCATECA
1020
1311
1303
BICCATECA
1050
1309
1302

01

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226) R$

Estado de São Paulo

semiaberta em MDF, base aberta.
Dimensão: 1026 (L) x 315 (P) x 2000 (H)
mm

1.694,09

BICCATECA
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES
Armário
guarda-volume DE
simples
2 portas. E COMPRAS
32
Unid.
700,00
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
Alto(P)
doxCardoso–
– Cep.: 12420-010
5020
Dimensão:
3001400
(L) x–450
1850 (H) Pindamonhangaba/SP
mm
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Armário
guarda-volume simples
2 portas.

100

100

Pindamonhangaba, 2 de março de 2015.

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

19

Fl

DE POLIPROPILENO BIOREITERADO(BOOP)

PACKPEL

2.089.000,00

Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo
43, § 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº17/2015

Lar da Criança “Irmã Júlia”
Rua São João Bosco, nº. 744, bairro Santana, cep. 12403-010
LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”
Assembleia Geral Ordinária

02 – As demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços n° 215/2014,
lavrada em 12 de novembro de 2014, permanecem inalterados, com exceção das acima
mencionadas.

Pindamonhangaba, 02 de março de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eu Joaquim Vieira Alves, presidente da Associação de Moradores do Residencial Jardim Marieta
Azeredo, no que me conferi o dispositivo no inciso ll do Art. 25, faço saber que convoco uma
Assembleia geral extraordinária para o dia 17 de Março para aprovação da comissão eleitoral
em conformidade com o Art. 35 e alínea A do Art. 16 , local; Maria da Glória Carlota, 170, Horário;
primeira chamada as 16, segunda chamada as 16;30 horas, encerramento as 18 horas, os 4
nomes designado para apreciação ao segue;
1º- Jair Geraldo Barbosa Rg 10.922.081-X;
2º - Ana Luiza da S. Barbosa Rg 21.788.172-5
3º- Maria das Graça dos Santos Valerio Rg 29.874.740- 6
4º- Noêmia Rodrigues Barbosa de Freitas 19.829.180- 2
5º - Juliana Rodrigues de Freitas 45.330.2445- 0
Pindamonhangaba, 03 de Março de 2015.
Joaquim Vieira Alves – Presidente

Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam convidados os associados contribuintes quites do Lar da Criança
“Irmã Júlia” para participarem da Assembleia Geral ordinária a ser realizada, de acordo com
o artigo 19 dos Estatutos Sociais, no dia 28 de março de 2015, nas dependências desta
Instituição, à Rua S. João Bosco, nº 744, às 16 h., a fim de deliberarem sobre as seguintes
matérias:
•
•
•
•

Apreciação do Balanço Geral referente ao exercício de 2014;
Aprovação do parecer do Conselho Fiscal;
Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal;
Outros assuntos de interesse da Instituição

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2015.
Demétrio Cabral Júnior - Presidente

Processo Físico nº:
0007615-21.2010.8.26.0445
Classe – Assunto:
Interdição - Capacidade
Requerente:
Hellen Cristine Ribeiro Souza
Requerido:
João Paulo Ribeiro Souza
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, REQUERIDO POR HELLEN CRISTINE RIBEIRO SOUZA PROCESSO Nº0007615-21.2010.8.26.0445.
O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de
Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 23/04/2014 16:25:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO RIBEIRO
SOUZA, CPF 417.488.538-99, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Hellen
Cristine Ribeiro Souza. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Pindamonhangaba em 01 de
dezembro de 2014.

Dimensão: 300 (L) x 450 (P) x 1850(H)mm.

* Publicar 01 Vez

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2013
A Prefeitura comunica o primeiro aditamento para rerratificação de ata de registro de preços n°
215/2014, firmada entre o município de Pindamonhangaba e a empresa Rivaldo Valério Neto
EPP estabelecendo as seguintes condições:
01 – O presente termo, para retificação e ratificação, tem por objetivo constar a
alteração da marca do item 19 que passa a constar conforme segue abaixo:

1.043.001.015273 PAPEL CELOFANE FEITO

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba
2.020.001.016817 Expositor de aço simples

Estado de São Paulo

ITEM

Unid.

28

ITEM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

20

20

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.755, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei nº 4.320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 2.089.000,00 (dois
milhões e oitenta e nove mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit
financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
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VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA
DESCRIÇÃO
2.020.001.016819 - Trocador com superfície
anti-queda, Lixeira dupla, porta e laterais
de segurança 1250(L) X 600(P) X
960(H)mm
2.020.001.016820 - Berço com cabeceira
colorida UN 400,0000 vazada, curva e base
com rodas. 1200(L) X 660(P) X 1030(H)mm
2.020.001.016821 Mesa para cadeirante
regulável. Dimensão: 860(L) x 610(P) x
740~870(H) mm
2.020.001.016822 - Conjunto de Carteira
individual com porta livros. Dimensão:
600(L) x 450(P) x 760(H)mme Cadeira fixa
base tipo "L"
2.020.001.016823 - Conjunto de Carteira
individual com porta livros. Dimensão:
600(L) x 450(P) x 590(H)mm e Cadeira fixa
base tipo "L"
2.020.001.016824 - Cadeira fixa base tipo
"L". Dimensão Assento: 410(L) x 460(P) x
460(H)mm. Encosto: 435(L) x 257(H)mm
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
GERAL ORDINÁRIA
Telefax: (12) ASSEMBLEIA
3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 131 (cento e trinta e um) médicos cooperados da UNIMED
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, nas dependências da Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado Claro
César, 44, Centro, em Pindamonhangaba, SP, para melhor acomodação, no dia 19 de março de
2015, às 18 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às
19 h em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20 h
em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre
a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo:
1.1 Relatório do Conselho de Administração;
1.2
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, com o demonstrativo da
conta Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar destino ao resultado do exercício de 2014;
3. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2015/2016;
4. Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais.
Obs.:
1.
Para as eleições previstas no item “3” da ordem do dia, as chapas deverão estar
inscritas até 7 (sete) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede desta,
de acordo com art. 93, Parágrafo 1o, do Estatuto Social, observados os requisitos dos artigos
subsequentes;
2.
Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 113 (cento
e treze).
Pindamonhangaba, 1º de março de 2015.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte
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3 DE MARÇO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, São Paulo, manifesta
publicamente seu interesse em firmar Termo de Repasse com as organizações sociais,
entidades ou associações sem fins econômicos, visando à realização de atividades no
contraturno escolar, com objetivo geral de ampliar a permanência e as oportunidades de
crianças com idade entre 06 e 12 anos em um ambiente de aprendizagem, proporcionandolhes condições para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, culturais, recreativas,
esportivas, de lazer e meio ambiente de acordo com as necessidades da Secretaria de
Educação e Cultura e Unidades de Ensino do Município.

(Nível Médio) ou professores com formação em Nível Superior (Normal Superior,
Pedagogia ou demais Licenciaturas), sendo vedado que o trabalho de coordenação
pedagógica seja prestado exclusivamente por meio de voluntários sem estas habilitações;
i) Contar com oficineiros / voluntários com formação adequada às atividades previstas,
comprovada por meio de diploma, certificado de conclusão de cursos específicos e/
ou, nos casos em que a exigência da categoria profissional isente de tais cursos, a
apresentação de documentos que comprovem formação/experiência em ministrar tais
oficinas, bem como a formação específica que demonstre as condições de desempenhar
um trabalho de ação educativa;
j) Contar com oficineiros/voluntários com no mínimo seis meses de experiência, a ser
comprovada, caso a caso, mediante carta de recomendação, atestados emitidos por
entidades e/ou empresas ou órgãos públicos na área pretendida.
l) Que disponha de infraestrutura física adequada para a execução do projeto no Distrito
de Moreira César.

1. JUSTIFICATIVA

6. Ficará impedida de celebrar os Termos de Repasse de que trata este Edital a
Organização Social, Instituição ou Associação que:

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, ENTIDADES
OU ASSOCIAÇÕES INTERESSADAS EM FIRMAR TERMO DE REPASSE COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA DE PINDAMONHANGABA/SP.

A Constituição Federal do Brasil, em seu art. 205, dispõe que:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
A Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba , consciente do papel que
lhe cabe na construção do conhecimento e na garantia dos direitos sociais de crianças
e adolescentes atendidos pela Rede Municipal de Ensino e demais redes públicas locais
vem chamar a sociedade a desenvolver projetos, por meio de oficinas, no contraturno
escolar, de modo que seja reduzido o tempo de convivência destas crianças em
ambientes de violência e desigualdade, contribuindo para a transformação da realidade
local e de seus grupos de convivência de modo a desenvolver habilidades interpessoais
e intrapessoais, que contribuam para uma cultura de paz e para a equidade entre os
diferentes atores sociais.
A ausência de oferta do período integral nas redes públicas de ensino que
atendam à faixa etária de 06 a 12 anos e as condições socioeconômicas de grande parte
da população do Distrito de Moreira César atendida por estas redes, contribuem para a
iniciativa de buscar alternativas para o atendimento no contraturno escolar.
Atualmente encontram-se matriculadas nas escolas municipais da região do
Distrito de Moreira César cerca de 2.838 crianças, conforme dados do Departamento de
Gestão Educacional em 20/01/2015, sendo 1.365 delas na etapa de alfabetização (1º ao
3º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos) e 966 na etapa intermediária (4º e 5º ano
do Ensino Fundamental de Nove Anos).
Grande parte desses alunos reside em conjuntos residenciais populares e 1.195 alunos
da Rede Municipal matriculados na região, são beneficiários do Programa Bolsa Família,
segundo dados obtidos a partir do Projeto Presença.
A proposição de oficinas em que se articulem os conhecimentos acadêmicos
provenientes do currículo escolar às práticas culturais das crianças e de suas comunidades
demonstra ser uma estratégia eficaz de intercâmbio entre o saber institucionalizado e
os modos de ser, agir e pensar da sociedade, contribuindo para a construção crítica de
valores, atitudes e novas práticas em prol da cidadania.
Com o desenvolvimento do projeto no contraturno escolar, abrem-se maiores possibilidades
às crianças da faixa etária atendida para que consolidem suas aprendizagens escolares,
desenvolvam novas habilidades artísticas, culturais, esportivas e ampliem seus
conhecimentos acerca de si mesmas, das demais pessoas com as quais convivem, dos
direitos e deveres que têm na sociedade, de sua localidade e do mundo em geral.
1.1. Benefícios das oficinas
A organização das atividades do contraturno escolar, sob a forma de
oficinas, possibilita que, através de práticas planejadas e significativas, as crianças
possam desenvolver progressivamente sua autonomia, sob a supervisão e orientação
de educadores que lhes permitam dialogar, refletir, sugerir, intervir e criar através de
diferentes linguagens: oral, escrita, plástica, cênica, entre outras.
Também considerando a possibilidade de flexibilizar os conteúdos, os tempos,
os recursos, os espaços e estratégias empregados nas oficinas é esta uma estratégia
que permite a adequação das propostas para crianças menores ou maiores, considerando
seus interesses e habilidades.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Ampliar a permanência dos educandos das redes públicas de ensino em um ambiente
de aprendizagem, proporcionando-lhes condições para o desenvolvimento de atividades
pedagógicas de enriquecimento curricular e reforço escolar, atividades culturais, artísticas,
recreativas, esportivas, de lazer e meio ambiente.
2.2. Objetivos específicos.
2.2.1 – Da chamada pública
- Selecionar projeto educacional para atendimento, em contraturno, a alunos de 06 a 12
anos, que estejam regularmente matriculados na rede pública de ensino;
2.2.2 – Dos projetos selecionados
- Atender, por meio de oficinas nas áreas de linguagem, arte, esporte, cultura, meio
ambiente e lazer, aos alunos de 06 a 12 anos da rede pública de ensino, no contraturno
escolar;
- Promover a articulação entre as unidades de ensino, as famílias dos alunos atendidos
e a organização social, entidade ou associação de modo a efetivar a educação integral e
a formação cidadã.
2.3. Público-alvo e Meta de atendimento.
A organização social, entidade ou associação selecionada por este chamamento público
deverá responsabilizar-se pelo atendimento a crianças na faixa etária de 06 a 12 anos,
atendidas nas escolas públicas do município ou encaminhadas pelos órgãos de proteção
à criança e de assistência social.
A meta mínima de atendimento será de 130 crianças, sendo 80% delas egressas da
rede de ensino e 20% delas provenientes de outros encaminhamentos, por parte do
Conselho Tutelar, Centros de Referência em Assistência Social e programas municipais
de assistência social.

3. OBJETO
O projeto será realizado mediante a celebração de Termo de Repasse entre esta Secretaria
de Educação e Cultura Municipal e Entidades, Organizações Sociais ou Associações sem
fins lucrativos cujo objeto social seja pertinente ao objeto desse chamamento. Para tanto,
as ações realizadas pelas instituições para o desenvolvimento das atividades deverão
atender aos parâmetros definidos no Anexo I deste Edital
4. DAS ATIVIDADES, DO LOCAL, DIAS E
SERVIÇOS OFERECIDOS.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO E DOS

4.1. As atividades, objeto deste chamamento, serão realizadas sob forma de oficinas e
deverão estar integradas ao projeto pedagógico desenvolvido pelas escolas municipais,
atendendo aos interesses, necessidades e características específicas da Secretaria de
Educação e Cultura e da Região, de acordo com as áreas subáreas e modalidades,
descritas no Anexo II deste Edital.
4.2. As oficinas serão todas desenvolvidas na instituição participante que deverá contar
com infraestrutura física adequada que será avaliada pela Comissão de Seleção, por
meio de descritivo e fotografias que deverão ser apresentadas com o plano de trabalho.
4.3. O atendimento e realização das oficinas será desenvolvido de segunda à sexta-feira
no horário contrario ao período em que o educando está na unidade escolar, ou seja:
das 13 horas às 17 horas , para aqueles que estudam no período das 7 horas às 12
horas e
das 7 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, para aqueles que estudam no período
das 12 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos
4.4. A instituição deverá contar com espaço físico adequado e recursos humanos para
a produção e distribuição de 2 refeições por período, sendo um lanche e uma merenda
salgada, de acordo com o cardápio e gêneros alimentícios que serão fornecidos pela
Secretaria de Educação e Cultura
5. Para se habilitar a firmar os Termos de Repasse, as organizações sociais entidades,
instituições ou associações devem obrigatoriamente atender aos seguintes critérios
eliminatórios, sob pena de desclassificação sumária, sem avaliação de mérito, da
proposta enviada:
a)
Ser entidade privada sem fins lucrativos, devidamente constituída, regimentada
e reconhecida;
b)
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, pelo prazo
mínimo de 3 anos, com cadastro ativo, comprovada por meio de documentação emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c)
Cadastramento Válido e Ativo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
d)
Apresentar toda a documentação exigida no item 8 deste Edital;
e)
Ser regidas por estatutos cujas normas disponham, expressamente, sobre:
e.1) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;
e.2) a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição para
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas;
e.3) a previsão de que, em caso de dissolução da organização social, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido para outra pessoa jurídica de igual natureza e cujo
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da organização social extinta;
e.4) normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela organização social,
que determinarão, no mínimo, a observância dos princípios fundamentais de contabilidade
e das Normas Brasileiras de Contabilidade e que se dê publicidade, por qualquer meio
eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e demonstrações
financeiras da organização social, incluídas as certidões negativas de débitos com a
Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocandoos à disposição para exame de qualquer cidadão.
f) qualificação técnica e capacidade operacional para executar o projeto, devendo ter no
mínimo 03 anos de constituição legal e funcionamento regular com efetiva experiência na
implementação de projetos objetos desta seleção;
g) Oferecer 100% de gratuidade ao usuário do serviço convêniado;
h) Possuir no quadro de recursos humanos, com vínculo empregatício formal de acordo
com a legislação em vigor, professores com formação mínima em Mágistério ou Normal

a)
não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada
a funcionar no território nacional;
b)
esteja omissa no dever de prestar contas de Termo de Fomento, Convênio ou
subvenção anteriormente celebrado;
c)
tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente
de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;
d)
tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5
(cinco) anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não
forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada
ou revista a decisão pela rejeição;
e)
tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade:
e.1) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração;
e.2) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
e.3) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a
2 (dois) anos;
e.4) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar
termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas
as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na alínea “c” do inciso V deste artigo;
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa:
g.1) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível,
nos últimos 8 (oito) anos;
g.2) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
g.3) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
7. Para concorrer aos Termos de Repasse de que trata este Edital, a organização social
deverá protocolar suas propostas, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, sito à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso , nº 1400, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba/SP, de segunda a sexta-feira exceto feriados, das 8h00 às
17h00, entre os dias 03/03/2015 e 17/03/2015, impreterivelmente.
8. No ato de inscrição a proposta deve ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado e
identificado com o nome da Razão Social proponente e respectivo CNPJ.
O conteúdo do envelope deve ser organizado de acordo com a ordem apresentada
conforme segue:
a) Ofício em papel timbrado da entidade e assinada pelo seu representante legal, dirigida
à Secretária de Educação e Cultura, manifestando interesse em celebrar Termo de
Repasse;
b) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB;
c) Cópia do Estatuto Social atualizado e registrado junto ao Oficial de Registro de Títulos
e Documentos de Pessoas Jurídicas e eventuais alterações;
d) Cópia de Eleição e Posse da atual diretoria, registrada junto ao Oficial de Registro e
Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas;
e) Cópia da inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteCMDCA;
f) Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior ;
g) Comprovante de conta corrente em nome da Pessoa Jurídica na instituição bancária
prevista na legislação em vigor.
h) Declaração, em papel timbrado da entidade, de inexistência de servidores públicos
e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas de qualquer esfera de governo no quadro de dirigentes,
i) Cópia atualizada da Certidão Negativa dos Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiro;
j) Cópia atualizada da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;
k) Cópia de Cadastro de Contribuintes Municipais – CCM e, se o caso, certidão de isenção
do Imposto Sobre Serviço – ISS ou protocolo do pedido de seu reconhecimento.;
l) Cópia atualizada do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS;
m) Declaração, em papel timbrado da entidade, de que não possui menores de 18
(dezoito) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de
16 (dezesseis) anos realizando qualquer trabalho, salvo em condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos;
n) Declaração em papel timbrado de que os responsáveis pelas oficinas possuem pelo
menos 6 (seis) meses de experiência na área de atuação pretendida, a ser comprovada
por meio da documentação especificada no item 4 letras “i” e “j”, das condições de
participação na época de estabelecer o convênio.
o) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização social, com nacionalidade,
estado civil, ocupação/profissão, endereço, telefone, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles;
p) Certificado de Utilidade Pública Municipal (cópia da lei que instituiu a Entidade Social
de Utilidade Pública), caso possua;
q) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no
endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB;
r) Declaração de que a organização social, sob as penas da lei, não se encontra em
situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, direta ou indireta;
s) Comprovação da experiência da entidade .
t) Declaração em papel timbrado que não possui pendências em prestações de contas
nos convênios firmados.
u) Plano de Aplicação de Recursos, em papel timbrado da entidade;
v) Cronograma de desembolso, em papel timbrado da entidade.
x) Plano de trabalho, assinado pelo representante legal e por responsável técnico,
conforme parâmetros presentes neste Edital e modelo disponibilizado no Anexo III desse
Edital.
8.1. A falta de qualquer documento relacionado neste artigo impedirá a inscrição.
9. O plano de trabalho deverá conter projeto detalhado por oficina. As oficinas deverão
ser descritas com clareza e objetividade, utilizando-se dos seguintes itens:
a) Identificação da área, subárea e modalidade de trabalho a ser executado, descritas no
Anexo II desse Edital;
b) Metas, objetivos, justificativa, metodologia e prazo;
c) Público alvo/ faixa etária, conforme item 2.3 deste Edital;
d) Resultados esperados;
e) Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados
no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos
indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotação, tabelas de preços de
associações profissionais publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público;
f) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública;
g) Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários
e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o
período de vigência proposto;
h) Valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os
gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico;
i) Modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de
realização das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência do Termo de
Fomento;
j) Prazos de análise da prestação de contas pela administração pública municipal;
k) Demonstração de atendimento dos objetivos e diretrizes do Anexo Il.
l) Registro fotográfico que evidencie a situação das instalações e as condições materiais
da organização social;
m) Descrição dos recursos físicos e materiais disponibilizados pela Organização para a
realização das oficinas;
9.1. Todo material de consumo necessário para a realização do trabalho deverá
obrigatoriamente ser fornecido pela conveniada e especificado no plano de trabalho.
Entende-se por material de consumo o descrito na Portaria 448 do Ministério da Fazenda
de 13.09.2002.
10. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura publicará no Jornal Tribuna do Norte
e no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, até o dia
18/03/2015, a relação completa das propostas recebidas neste processo de seleção para
Termos de Repasse.

11. DA COMISSÃO E DA APRECIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO
11.1. Será designada oficialmente pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba uma
Comissão de Seleção, à qual competirá verificar o cumprimento dos critérios eliminatórios
e classificar os Planos de Trabalho.
11.2. A Comissão será integrada por número ímpar de servidores, sendo pelo menos um
profissional da área pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura, um profissional
da área de Gestão Educacional, um profissional da área de Administração Escolar,
um membro do Conselho Municipal da Educação e um membro do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
11.3 Na analise técnica realizada pela Comissão de Seleção, os Planos de Trabalho que
cumprirem os requisitos obrigatórios serão pontuados cumulativamente conforme segue:

11.4. Os Planos de Trabalhos avaliados receberão pontuação máxima de 100 pontos, sendo
classificados em ordem decrescente de pontuação.
11.5. . A nota final (total) é resultante da soma de todas as notas atribuídas aos respectivos
critérios.
11.6.. Havendo empate na nota final, terá preferência o projeto que obtiver maior pontuação,
na ordem seguir dos seguintes itens: 1,3,6 e 5.
11.7. O Termo de Repasse será firmado atendendo estritamente a ordem indicada por esta
classificação.
11.8. A Comissão emitirá parecer técnico assinado por seus membros e pela Secretária
de Educação e Cultura indicando e justificando as entidades aptas e inaptas a celebrar
convênio;
12. A relação das instituições inicialmente selecionadas como aptas pela Secretaria de
Educação e Cultura e Cultura será publicada no Jornal Tribuna do Norte e no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba até o dia 20/03/2015;
13. As entidades poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da
publicação do resultado;
13.1. Os recursos deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba;
13.2. O resultado da análise dos recursos será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no
sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba até o dia 27/03/2015,
juntamente com a classificação final das propostas aprovadas.
13.3. O resultado da análise dos recursos impetrados terá caráter conclusivo, não sendo
admitido novo recurso.
13.4. As propostas aprovadas serão válidas até o dia
14. O resultado final da classificação será enviado à Secretária de Educação e Cultura, que
firmará parecer, subsidiado pelos setores técnicos de gestão, indicando:
a) o mérito da proposta, em conformidade com a modalidade adotada;
b) a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, do Termo de Repasse;
c) a viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que
deverão ser compatíveis com os preços praticados no mercado;
d) a verificação do cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, e se esse é
adequado e permite a sua efetiva fiscalização;
e) a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da
execução do objeto do convênio, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados
para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
f) a descrição de elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos
pela administração pública na prestação de contas;
g) a designação do gestor do convênio;
15. Os instrumentos de Repasses serão elaborados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
do Município e terão vigência máxima de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura ou até
o dia 31/12/2015.
15.1. A não formalização de instrumento de Repasse até o dia 31/12/2015, não gerará
direitos aos proponentes.
16. O valor de repasse para fazer face às despesas relativas à execução do Plano de
Trabalho selecionado, no exercício de 2015, está condicionado a
R$ 205.000,00
(duzentos e cinco mil reais). Dotação Orçamentária nº. 01.12.20.12.361.0013.2018.01.572
.3350.39.00.
17. O Termo de Repasse celebrado de acordo com este Edital será submetido a
procedimentos de fiscalização durante sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco,
para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto.
18 . O Gestor do Convênio designado deverá:
a) Proceder ao acompanhamento, controle e avaliação mensal das oficinas desenvolvidas
pela instituição conveniada por meio de ação supervisora, consoante com as diretrizes
da Secretaria Municipal de Educação e em conformidade com o Plano de Trabalho da
entidade, e o Projeto Pedagógico da Unidade Escolar em que o aluno está matriculado
(se for o caso);
b) Acompanhar a formação das oficinas e solicitar da conveniada lista com o RGA do
aluno da rede ;
c) Emitirá relatório técnico mensal de monitoramento e avaliação que, sem prejuízo de
outros elementos, deverá conter:
c.1) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
c.2) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho
c.3) avaliar o desenvolvimento e o resultado do Programa, apresentando relatório
circunstanciado anual à Secretária Municipal de Educação.
19. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a
execução do fomento poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes.
Parágrafo único. Os fomentos de que trata este Edital estarão também sujeitos aos
mecanismos de controle social previstos na legislação.
20. Cabe à Secretaria de Educação e Cultura e Cultura deliberar sobre as questões omissas
neste edital.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA/SP
ANEXO I
OFICINAS: OBJETIVOS E DIRETRIZES
O objetivo do trabalho no contraturno escolar é oferecer aos educandos atividades
pedagógicas, culturais, recreativas, esportivas, lazer e meio ambiente, por meio de oficinas.
Para tanto, as ações realizadas pelas instituições conveniadas, nos termos deste Edital
deverão:
1. Contribuir para o enriquecimento cultural nas diferentes áreas do conhecimento;
2. Propiciar aos educandos condições de uso das diferentes linguagens: verbal, visual,
corporal e outras, como meio de produzir, expressar e comunicar suas ideias, usufruir e
interpretar as produções culturais em contextos públicos e privados;
3. Desenvolver o sentimento de confiança na capacidade afetiva, física, cognitiva, ética,
estética, e inter-relação pessoal e de inserção social;
4. Ampliar o tempo de permanência da população infantil nos espaços educacionais,
contribuindo dessa forma para a diminuição dos riscos de violência e de evasão escolar
que atingem essa população.
5. Oferecer acesso a técnicas e procedimentos do fazer da arte e do esporte.
6. Ampliar o conhecimento sobre questões de conservação do meio ambiente e
responsabilidade social, preparando para a atuação consciente e práticas ecologicamente
sustentáveis.
7- Oferecer
problemas.

reforço nas áreas de oralidade, leitura, escrita, cálculo e resolução de

Esses objetivos e diretrizes deverão estar claramente expressos nas propostas
apresentadas pelos participantes, refletindo, assim, a formação de suas equipes na
concepção e desenvolvimento das oficinas, bem como as diversas possibilidades de
avaliação do aproveitamento dos participantes.

ANEXO II
OFICINAS- modalidade por área/subárea /modalidades:
1.1. ÁREA - ARTE E CULTURA
1.1.1. Subárea - Música:
a) Iniciação Musical (teoria e prática)
b) Música Instrumental
c) Canto
d) Manifestações da cultura musical regional, brasileira e mundial
e) Interações entre a Música e outras linguagens da Arte
1.1.2. Subárea - Artes Visuais:
a) Artes plásticas (pintura, gravura, escultura, desenho, dobradura)
b) Fotografia
c) Cinema
d) Manifestações culturais regionais, nacionais e internacionais
e) Interações entre as Artes Visuais e outras linguagens da Arte
1.1.3. Subárea - Artes Cênicas:
a) Dança
b) Teatro
c) Manifestações da cultura corporal no âmbito regional, nacional e internacional
d) Interações entre as Artes Cênicas, com o Esporte e outras linguagens da Arte
(continua)
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1.2. ÁREA ESPORTES E RECREAÇÃO
1.2.1. Subárea - Atividades Desportivas:
a) Iniciação Esportiva
b) Jogos cooperativos individuais e coletivos
c) Conhecimento do corpo e saúde
1.2.2. Subárea - Recreação
a) Cultura infantil (jogos, brinquedos, brincadeiras e outras manifestações específicas da
faixa etária atendida)
b) Atividades interativas (jogos intelectivos, gincanas, passeios, etc)

1.3. ÁREA MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
1.3.1. Subárea - Meio Ambiente:
a) Introdução à Educação Ambiental
b) Práticas Ecológicas (redução de resíduos, reutilização de materiais, reciclagem, consumo
consciente)
c) Intervenções no meio ambiente (horta, jardim, coleta seletiva)
1.3.2. Subárea – Sociedade
a) Ética
b) Cidadania
c) Economia e sustentabilidade

1.4. ÁREA – Língua Portuguesa
1.4.1. Subárea- Linguagem oral
a) Expressão oral
b) Escuta ativa
1.4.2. Subárea – Linguagem escrita
a) Leitura
b) Produção escrita
1.5. ÁREA MATEMÁTICA
1.5.1. Subárea- Cálculo
a) Cálculo mental
b) Registro de cálculos
c) Jogos e brincadeiras envolvendo cálculos
1.5.2. Subárea – Resolução de Problemas
a) Relação entre a Matemática e o Cotidiano
b) Resolução de problemas em diferentes áreas
c) Resolução de problemas relacionados a Números, Operações, Espaço, Formas,
Grandezas, Medidas e Tratamento da Informação

ANEXO III
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE

PARTE 2. IDENTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.7

OBJETIVO GERAL

Deve ser abrangente e genérico e estar de acordo com o definido nos marcos legais,
normativos e regulatórios. O objetivo geral deve ser formulado como uma única
sentença, iniciada necessariamente por um verbo no infinitivo.
Exemplo: Ampliar a permanência da criança de 06 a 12 anos em um ambiente em
que ela possa se desenvolver intelectualmente, fisicamente, bem como transformar
sua realidade, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e completando
suas educação no contraturno.
2.8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Devem ser apresentadas ações específicas que, uma vez executadas, culminam
com o alcance do objetivo geral. É a diretriz para a elaboração da metodologia e das
atividades a serem desenvolvidas no Plano de Trabalho visando atender o objetivo
geral.
Exemplo:
1.Realizar atividades pedagógicas, por meio de oficinas, em contraturno escolar;
2. Ampliar o rendimento escolar;
3- Diminuir a evasão escolar;
4- Estimular o convívio em grupo;
(...)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.752, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 6.600.000,00
(seis milhões e seiscentos mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de
adequações de investimentos neste exercício, a saber:
12.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/ QESE
12.361.0013.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica (616)

R$

6 6.600.000,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 43, § 1º,
incisos I e III da Lei 4320/64.
Art. 3º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº13/2015
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Mantiqueira, Ramos e Vale são
campeões da Copa Guga
Divulgação

Terminou na noite de quinta-feira (26)
mais uma edição da
Copa Guga de Futsal.
A competição foi promovida pela Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba
e contou com a participação de 69 times. Os
campeões deste ano
foram Mantiqueira, Ramos e Vale das Acácias.
O ginásio do Centro
Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, ficou lotado. A final da categoria
Sub 14 ocorreu entre o
Mantiqueira e Crianças
Primeiros Passos B, o
placar foi 3 a 2 para o
Mantiqueira.
Apesar do vice-campeonato, o projeto social Crianças Primeiros
Passos B ficou com o
troféu de disciplina. Na
categoria Sub 14 o artilheiro foi Renan Prado

Equipe do Vale das Acácias comemora título
da Silva, do Mantiqueira, com 12 gols. O SC
Comercial ficou em 3º

lugar. Crianças Primeiros Passos B e Mantiqueira tiveram a defesa

menos vazada.
Ramos levantou o troféu de campeão na ca-

tegoria Sênior 35, o artilheiro foi Adriano Leão
Santana,
da
equipe
campeã, com 9 gols. O
Ramos ganhou do Serrote por 6 contra 5. O
vice-campeão também
levou o troféu de disciplina. Aparecida garantiu o
troféu de defesa menos
vazada e o 3º foi conquistado pelo Vila Rica.
O time do Vale das
Acácias foi campeão
ao marcar 4 a 2 no
União Esperança, o vice-campeão ficou com
o troféu de defesa menos vazada e disciplina. Rafael Hernandes
de Paula sagrou-se o
artilheiro na categoria
Adulto, com 15 gols,
defendendo o Vale das
Acácias. O 3º lugar ficou com o União R8.
O secretário de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura agradece a participação de

todas as equipes e as
torcidas. Ele enfatiza
que o campeonato reuniu muitos atletas talentosos e parabeniza as
comissões técnicas e
jogadores.
O presidente da Liga
Pindamonhangabense
Futebol de Salão, Benedito José Coelho o
“Pintado”, comenta que
a Copa Guga foi um sucesso e parabenizou a
Prefeitura por promover
grandes campeonatos.
Pintado convida os
presidentes de clubes
para participarem da
reunião de lançamento das inscrições dos
campeonatos Sub 10 e
Adulto, que terão início
no final do mês. O encontro acontece nesta
terça-feira (3), às 20
horas, na sede da Liga,
instalada na rua Capitão
José Martimiano Vieira
Ferraz, 167.

Programa de Caminhada chega ao Lessa
A equipe da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura
de
Pindamonhangaba
convida os moradores

da região do Lessa para
participar do programa
de orientações sobre a
caminhada:
“Esporte
é Saúde, Caminhada é

Vida”.
Professores de Educação Física estarão na
Estação Saúde, instalada nas proximidades do

bairro Lessa, das 06h30
às 10 horas. Quem passar pelo local vai receber
avaliação do IMC - Índice de Massa Corporal

– que avalia a relação
entre peso e altura para
saber o peso ideal da
pessoa.
Os profissionais tam-

bém realizam orientações sobre exercícios de
alongamentos e disponibilizam um folder com
orientações nutricionais.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PINDAMONHANGABA
CAPITULO I – DO OBJETIVO E DAS ATRIBUÇÕES
Artigo 1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Pindamonhangaba criado
pela Lei Municipal nº 2.796 de 15 junho de 1993, alterado pela Lei Municipal nº 4.076 de 17
outubro de 2003 tem por objetivo:
I.
Formular a política agropecuária do Município, nos aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, controlando a sua execução.
Artigo 2º - Para alcançar seu objetivo, o Conselho Municipal terá como atribuições:
I.
Estabelecer diretrizes para a política agrícola municipal;
II.
Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário Plurianual;
III.
Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Desenvolvimento
Agropecuário Plurianual;
a.
no caso de constatação de inconformidade(s), o conselho, em primeira
instância, notificará através de ofício o executor responsável, em caso de persistência na(s)
inconformidade(s); o conselho notificará o órgão judicial competente;
IV.
Promover a integração dos vários segmentos do setor agrícola, vinculados à
produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte;
V.
Manter intercâmbio com os conselhos similares, visando o encaminhamento de
reivindicações de interesse comum;
VI.
Assessorar o poder Executivo Municipal em matérias relacionadas à
agropecuária e ao abastecimento alimentar.
CAPITULO II - DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Artigo 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído de (17)
membros titulares e seus respectivos suplentes sendo:
I.
Um titular e um suplente, representantes das Cooperativas;
II.
Um titular e um suplente, representantes do Sindicato Rural de
Pindamonhangaba;
III.
Um titular e um suplente, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
IV.
Um titular e um suplente, representantes da Agência Paulista de Tecnologia em
Agronegócio – APTA;
V.
Um titular e um suplente, representantes da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba;
VI.
Um titular e um suplente, representantes da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral - CATI;
VII.
Um titular e um suplente, representantes da Casa da Agricultura de
Pindamonhangaba;
VIII.
Um titular e um suplente, representantes da Defesa Agropecuária;
IX.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Ribeirão Grande, Bicas e
Tetequera.
X.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Oliveiras, Piracuama e
Pau D’Alho;
XI.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Cruz Pequena, Cruz
Grande, Colméia e Pinga;
XII.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Mandú, Bom Sucesso e
Maçaim;
XIII.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Pinhão do Borba, Borba e
Una;
XIV.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Goiabal, Campinas e
Cantagalo;
XV.
Um titular e um suplente, representantes dos bairros: Sapucaia e Moreira César;
XVI.
Dois titulares e dois suplentes, representantes das Associações de Produtores
Rurais.
Artigo 4º - O mandato dos Membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitido a
recondução mediante nova indicação.
Parágrafo 1º - O Presidente do Conselho será escolhido dentre seus membros na primeira
reunião de trabalho.
Parágrafo 2º - Durante o mandato, por interesse ou conveniência, o órgão representativo
poderá indicar substituto, que cumprirá o restante do mandato.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão
designados pelo Prefeito Municipal, através de Portaria.
Parágrafo 4º - A indicação de representantes de cada segmento para a composição do
Conselho deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias antes do término da gestão.

Seção III – Da eleição do Presidente e Vice-presidente
Artigo 7º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos, POR UM VOTO
POR REPRESENTACÃO, para um mandato de 2 anos, sendo facultativa a recondução.
Parágrafo 1º - A eleição de presidente e vice-presidente se dará em até 60 (sessenta) dias
após a publicação da Portaria Municipal.
Parágrafo 2º – O presidente do Conselho deverá ser preferencialmente, Produtor Rural.
Subseção I – Das competências do presidente, vice-presidente e secretário executivo
Artigo 8º - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural:
I - presidir as Reuniões do Conselho;
II - convocar as reuniões, dando ciência a seus membros, com pelo menos 24 horas de
antecedência, por contato telefônico, por correspondência (escrita ou eletrônica) ou
pessoalmente;
III - coordenar as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
IV - propor ao Conselho as reformas do Regimento Interno;
V - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
VI - assinar conjuntamente, com o Secretario Executivo, as atas das reuniões do conselho,
mediante leitura da ata e anuência dos demais membros;
VII - adotar as providências necessárias ao acompanhamento e fiscalização pelo Conselho
da execução das atividades prevista no Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário;
VIII - organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a pauta aos membros, no prazo de 48
horas de antecedência;
IX – abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural;
X – convidar pessoas de interesse do Conselho para participarem das reuniões, com direito
a voz e não a voto, com objetivo de colaborarem com o conselho, com relação a assunto
que os mesmos dominem;
XI – determinar a leitura da ata da reunião anterior e das comunicações que entender
necessárias;
XII – conceder a palavra aos membros do Conselho;
XIII – colocar matérias em discussão e votação;
XIV – o presidente não tem direito a voto, nos assuntos colocados em plenária, mas deve
anunciar o resultado das votações, decidindo-se em caso de empate;
XV – decidir sobre questões de ordem e submetê-las à consideração dos membros do
conselho, quando omisso no Regimento;
XVI – propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural;
XVII – mandar anotar os precedentes regimentais para solução de casos análogos;
XVIII – designar relatores e/ou comissões para o estudo preliminar dos assuntos discutidos
nas reuniões;
XIX – vistar os livros e documentos destinados aos serviços do Conselho e seu expediente;
XX – agir em nome do Conselho ou delegar representação aos membros para manter os
contatos com autoridades e órgãos afins em assuntos devidamente pré-apresentados à
plenária.
Artigo 9º - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em seus impedimentos
ocasionais.
Parágrafo único - Em caso de renúncia e/ou impedimento permanente do Presidente, o
Vice-presidente assumirá as suas funções interinamente, por um prazo não superior a 90
dias, até que um novo Presidente seja eleito.
Artigo 10º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural contará com um Secretario
Executivo indicado pelo Presidente dentre técnicos de nível Universitário, com atuação na
área pública de assistência técnica ou extensão rural.
Artigo 11 - Ao Secretario Executivo compete:
I - assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;
II - secretariar as reuniões do conselho;
a)
no caso de impedimentos ocasionais, outro membro do conselho poderá
substituí-lo, a convite do Presidente da reunião;
III – preparar as atas das reuniões e assiná-las conjuntamente com o Presidente mediante
aprovação dos demais membros do Conselho;
IV – responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural.
CAPITULO IV - DAS COMPETÊNCIAS DOS CONSELHEIROS

CAPITULO III – DO PROCESSO DE NOMEAÇÃO E
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seção I – Da nomeação
Artigo 5º - Dentre os membros do Conselho será composta uma Comissão que se
responsabilizará pelo Processo de nomeação de novos Conselheiros e pela Eleição da
Diretoria Executiva.
Parágrafo único - A comissão será responsável em contatar cada segmento componente do
Conselho para as novas indicações no prazo estabelecido no artigo anterior e dar a devida
publicidade ao novo processo de nomeação.
Inciso I- Atribuições da comissão:
aDefinir os prazos para as indicações dos novos membros;
bAvaliar as indicações apresentadas;
cApresentar em plenária as indicações deferidas;
dSolicitar Portaria de nomeação ao Prefeito.
Seção II – Da Diretoria
Artigo 6º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural contará com uma Diretoria
Executiva composta de:
I - Presidente, eleito entre os segmentos e, sendo preferencialmente, um Produtor Rural;
II - Vice-Presidente, eleito entre os segmentos;
III - Secretário Executivo, indicado pelo Presidente.

Artigo 12 - Aos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural compete:
I – participar das discussões e deliberações de ordem;
II – votar as proposições e deliberações do conselho:
III – comparecer às reuniões pré-fixadas;
IV – desempenhar as funções para as quais foi designado;
V – relatar os assuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente;
VI – obedecer às normas regimentais:
ao conselheiro que por falta de decoro tumultuar os trabalhos e decisões do
conselho, será advertido verbalmente pelo Presidente. Caso haja reincidência o mesmo
será advertido por correspondência, com cópia ao segmento ao qual o mesmo representa.
VII – aprovar as atas das reuniões do Conselho;
VIII - apresentar retificações ou impugnações das atas;
IX – justificar seu voto, se necessário, dentro do prazo fixado pelo Presidente;
X – apresentar à apreciação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural quaisquer
assuntos relativos a suas atribuições;
Artigo 13 - O conselho Municipal de Desenvolvimento Rural proporá a cassação do mandato
do conselheiro que deixar de comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 04 (quatro)
alternadas, no período de um ano, injustificadamente, ou cujas justificativas não forem
aceitas pelo plenário.
Parágrafo 1º - O prazo para requerer justificativa de ausência é de 07(sete) dias, a contar

da data de reunião em que a mesma ocorreu, devendo ser efetuada mediante oficio ou
comunicação por e-mail encaminhada ao Presidente, podendo ser feita verbalmente de
forma previa, quando da convocação.
Parágrafo 2º - No caso de ocorrência de vaga, o respectivo suplente deverá ocupar a vaga
titular e o substituto ocupará a suplência e completará o mandato da gestão.
CAPITULO V - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Seção I – Das reuniões
Artigo 14 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente com periodicidade mínima de 02 (dois)
meses, podendo ser convocado extraordinariamente pelo Presidente ou por 2⁄3 (dois
terços) de seus membros.
Parágrafo 1º - A convocação se fará através de contato telefônico, correspondência ou
pessoalmente, com antecedência mínima de 24 horas.
Parágrafo 2º - Não havendo quorum quando da convocação, a reunião realizar-se-á após
20 min, independente do número de membros presente, salvo deliberação em contrário da
Presidência.
Artigo 15 – As reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão abertas ao
público, desde que não haja interferência nos trabalhos.
Artigo 16 - A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte:
I – leitura do expediente;
II – aprovação da ordem do dia;
III – leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV – outros assuntos de interesse.
Parágrafo 1º - A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário desde que sua cópia
tenha sido disponibilizada com antecedência aos membros do Conselho.
Parágrafo 2º - O expediente se destina a leitura da correspondência recebida e de outros
documentos.
Seção II – Das votações e aprovações
Artigo 17 - As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na
reunião em que foram apresentadas.
Parágrafo 1º - Durante as discussões cada membro terá direto à palavra durante o tempo
fixado pelo presidente;
Parágrafo 2º - Por deliberação do plenário a matéria apresentada na reunião poderá ser
discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do conselho pedir vistas
em matéria de debate;
Artigo 18 – Durante as discussões, qualquer membro do conselho poderá levantar questões
de ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo presidente.
Parágrafo único – O encaminhamento das questões de ordem não previstas neste
Regimento será decidido pelo presidente.
Artigo 19 – Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pelo prazo fixado pela Presidência, para
encaminhamento de votação.
Artigo 20 - A votação poderá ser simbólica, nominal ou secreta, cabendo ao plenário a
decisão pelo tipo de votação.
Parágrafo 1º - A votação simbólica se dará da seguinte maneira:
a)
Conservam-se sentados os que aprovam a proposição;
b)
Conservam-se levantados os que desaprovam a proposição;
Parágrafo 2º - A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo
abandonada por solicitação de qualquer membro, aprovada em plenário;
Parágrafo 3º - No caso de votação nominal será feita chamada dos presentes, com direito a
voto, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis
ou contrários a proposição;
Parágrafo 4º - No caso de votação secreta será em urna indevassável, com contagem dos
votos feita pelo presidente, em voz alta e com o acompanhamento dos conselheiros.
Artigo 21 – Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural declarará quantos votaram favoravelmente ou em contrário.
Parágrafo 1º – Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho poderá pedir
aos membros que se manifestem novamente.
Parágrafo 2º - O vice Presidente, quando não estiver no exercício da Presidência, terá
direito a voto e voz como os demais membros.
Artigo 22 – As decisões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão tomadas
por maioria, ou seja, da maioria dos conselheiros presentes, e serão registradas em ata.
Parágrafo 1º – A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural.
Parágrafo 2º - A ata deve ser escrita seguidamente, sem rasuras ou emendas;
Parágrafo 3º - A ata deve ser redigida ou digitada e anexada em livro próprio, com páginas
rubricadas pelo Presidente e secretário executivo;
CAPITULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 23 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regimento
serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,
mediante apresentação em plenária e anuência dos demais conselheiros presentes.
Artigo 24 – O presente Regimento entrará em vigor após aprovação do plenário e publicação
em jornal local.
Pindamonhangaba 25 de fevereiro de 2015.
Claudio Salgado de Macedo
Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural de Pindamonhangaba
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Edmilson compartilha experiência
e orienta atletas de Pinda
A manhã de sexta-feira
(27) não será esquecida
tão fácil para alguns pindenses. A população teve
o privilégio de ouvir um
pouco sobre a carreira de
Edmilson José Gomes de
Moraes, o ex-jogador da
Seleção Brasileira de Futebol. Ele chegou ao município por meio da Caravana
Esportiva, projeto desenvolvido pelo Sesc - SP em
parceria com a Prefeitura.
Edmilson conta que
seu sonho era ser caminhoneiro, pois, o pai colhia laranjas em Taquaritinga - SP, mas o seu
talento lhe proporcionou
boas conquistas com o futebol. Aos 14 anos de idade destacou-se no XV de
Jaú e daí em diante o garoto persistente descobriu
o mundo do futebol.
“Para mim tem sido
gratiﬁcante
participar
desta caravana, compartilhando minha experiência com ‘a garotada’, não
só crianças, mas também
jovens e adolescentes.
Essa Clínica Esportiva é
uma grande interação,

me diverti bastante com
o pessoal daqui de Pinda.
Falei da minha formação
de base, porque foi muito boa. Conquistei muitas
coisas em minha carreira.
Digo para essas crianças
que os segredos do sucesso são dedicação e foco”,
revela.
Após as palavras do exjogador a população pôde
fazer perguntas e uma
delas foi sobre o projeto social que ele mantém
em sua cidade natal. Ele
aﬁrma que a Fundação
Edmilson existe há dez
anos e neste período tem
semeado muitos sonhos e
realiza ações não somente
de futebol, mas foca em
outros esportes e também
em cultura.
“Agradeço a parceria
com o Sesc - SP, estamos
sempre à disposição para
que os nossos moradores
possam ter este contato
com ex-atletas de renome e também conhecer
modalidades esportivas
diferentes”, comenta o
secretário de Juventude,
Esportes e Lazer de Pinda.

Resultados do Futebol

Ex-jogador orienta alunos das escolinhas da Prefeitura sobre prática esportiva

CIDADE BUSCA INCENTIVO
Com o intuito de trazer benfeitorias esportivas para o município, o secretário de Juventude,
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba reuniu-se com o secretário de Esportes do Estado de
São Paulo, Jean Madeira da Silva.
O encontro ocorreu na sextafeira (27) e na ocasião o secretário municipal acompanhou Silva
até o clube da Ferroviária, “João
do Pulo” e Parque da Juventude.
O secretário estadual liberou alguns equipamentos em benefício
da população.
De acordo com o secretário
de Esportes de Pinda, Silva entregou um documento para os
representantes da Associação
Atlética Ferroviária e, além da
agenda citada acima, passou por
alguns ginásios esportivos.
Silva irá receber o prefeito de
Pindamonhangaba e o secretário
de Esportes em seu gabinete para
que mais ações possam ser desenvolvidas no município.

Copa Laerte Alves da Silva - “Fresga”
Cinquentão
3ª rodada – 1ª fase
Fim de Carreira 3×6 Amigos do Gerval
Grêmio Tipês 3×7 Ramos
Domingo, dia 1º de março
Copa Regional – Categoria Sub17
Fase Semiﬁnal (2º jogo)
Independência (Taubaté) 3×1 Fluminense
(1º jogo: 0x2)
Cidade Jardim 3×1 Tamandaré (Guará)
(1º jogo: 2×3)
Copa Regional – Categoria Amador
Fase Semiﬁnal (jogo único)
Araretama 0x2 Unidos do Castolira
Vila São José 3×1 Capituba (Guará)
Copa Giba de Veteranos-Cinquentão
15ª rodada – 1ª fase
Independente 0x1 Santos
Campo Alegre 1×3 São Cristóvão
Flamengo 3×0 Borracharia Chafariz
Flamenguinho 1×3 Esplanada Taubaté
Aﬁzp 3×0 Maricá

Divulgação

Divulgação

Secretários de Esporte com presidente e gerente da AA
Ferroviária, Celso Pupio e Alexandre Pió

Seletiva para Jogos do Idoso começa hoje

Seletiva será realizada até dia 12

Divulgação

As pessoas que têm no
mínimo 60 anos, ou completam este ano, poderão participar da seletiva para os Jori
- Jogos Regionais do Idoso.
A equipe da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba convida este público
para representar a cidade na
competição.
A seletiva será realizada
até dia 12 de março pela equipe de Lazer. Para participar
é preciso apresentar RG ou
carteira de habilitação. As

inscrições podem feitas antecipadamente ou até 1 hora
antes do início da atividade,
no próprio local.
De acordo com o informativo da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, os
primeiros colocados em cada
modalidade serão convocados para participar dos Jori
2015 e em alguns casos serão
convocados os classiﬁcados
em 2º lugar também. A competição será realizada de 13 a
17 de maio, e a cidade ainda
não foi deﬁnida.

Conﬁra a programação completa e participe

