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Festa em louvor a São Benedito
reúne milhares de fiéis em Pinda

Akim/agoravale

Milhares de pessoas celebraram o Dia de São Benedito na segunda-feira (6) em Pindamonhangaba.
Organizada pela Paróquia Nossa Senhora Assunção, do padre Celso Aloísio Cardoso, a festa de São
Benedito começou às 5 horas com alvorada festiva, seguida de missa e benção do mastro do santo. O
dia prosseguiu com outras cinco missas, com a cavalgada e com a procissão em louvor ao santo.
PÁGINA 3

Paixão de Cristo emociona público

Akim/agoravale

O ﬁnal de semana foi marcado por diversas celebrações
da Semana Santa em Pindamonhangaba. Dentre os eventos, os
que reuniram maior número de
pessoas foram as encenações da
Paixão de Cristo, as missas e as
procissões.
A tradicional encenação realizada pelo grupo Caja – Comunidade Aliança Jesus Agora
– reuniu e emocionou mais de 4
mil pessoas no ginásio da Ferroviária na Sexta-Feira Santa.

Centenas de pessoas foram
ao velório e ao cemitério municipal na sexta-feira (3) para se
despedir do corpo de Thomaz
Alckmin e prestar condolências
ao governador Geraldo Alckmin
e a sua esposa, a primeira dama
do Estado Lu Alckmin.
Até o fechamento desta edição o Palácio dos Bandeirantes
não informou se a Missa de Sétimo Dia do ﬁlho caçula do governador será em Pindamonhangaba ou em São Paulo.

PÁGINA 5

CASAL É PRESO
COM ARMAS,
MACONHA E
COCAÍNA

PÁGINA 2

PAINEIRAS
PROMOVE
CAMPEONATO
DE VÔLEI
DE AREIA

A Polícia Militar apreendeu
um casal com mais de oito quilos de maconha e 360 pinos de
cocaína no bairro Cidade Nova
no sábado (4). Ao avistarem a
Polícia, os bandidos tentaram
fugir, mas foram capturados.

O Paineiras Country Club
realiza nos dias 11 e 12 de abril
o tradicional Torneio de Vôlei
de Areia, para duplas masculino e feminino.
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Tradicional Encenação
reuniu mais de 100
pessoas para público
estimado em 4 mil
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ditorial Enterro de Thomaz Alckmin
Pode ser tarde

57% da população não se
prepara para aposentadoria

D

e acordo com uma pesquisa realizada
pelo SPC Brasil – Serviço de Proteção
ao Crédito e pelo portal Meu Bolso
Feliz, a maioria dos consumidores (57%) não se
prepara financeiramente para a aposentadoria.
No caso das pessoas menos escolarizadas (até
Ensino Fundamental completo), o número aumenta para 62%. Entre os homens, 54% não se
planejam para essa fase da vida e entre as mulheres, 59%. Um dado importante da pesquisa
é a preocupação dos mais jovens (de 18 a 24
anos) com a aposentadoria: 59% dizem não se
preparar para a velhice.
Segundo a economista-chefe do SPC Brasil,
Marcela Kawauti, o número é preocupante. “As
pessoas não pensam que no futuro terão uma
grande redução na renda quando pararem de
trabalhar. Os jovens pensam em aproveitar o
momento e acabam não se preocupando com
gastos com saúde e imprevistos”, alerta. “Quanto mais velho, mais caros são os planos de saúde, maior a propensão a ter problemas sérios
que necessitem de remédios caros e cirurgias.
Além disso, o futuro pai ou mãe também terá
gastos com seus filhos na faculdade ou cursos.
Tudo isso deve ser pensado ainda quando jovem”, explica a economista.
Entre os que admitem não se preparar para
a aposentadoria, 17% afirmam que dependerão somente do INSS. Outros 15% dizem que
gostariam de se preparar, mas não sabem por
onde começar; 14% não pensam no assunto; e
10% garantem que gostariam, mas não sobra
dinheiro para guardar ou pagar o INSS.
Para o educador financeiro do SPC Brasil,
José Vignoli, a aposentadoria deve ser pensada desde o primeiro emprego, logo no início
da fase adulta. “Ainda que o jovem ganhe um
salário baixo, é possível guardar uma parte se
houver organização e disciplina. Quem passa
por essa fase deve usar a energia da juventude
para fazer o seu pé de meia e poupar para depois viver sem preocupações e privações mais
para frente”, analisa. “O futuro que hoje parece
tão longe está mais perto do que imaginamos
e quanto mais cedo iniciar esse investimento,
melhor: os aportes mensais feitos com 25 anos
são bem menores do que se iniciar aos 45 anos”.
Segundo a pesquisa, 43% dos consumidores
tomam providências a respeito da aposentadoria. A preparação é maior entre o público masculino, entre pessoas pertencentes às classes A
e B, e entre os que possuem maior escolaridade.
A poupança é identificada como a opção mais
frequente de investimentos (25%), seguida da
previdência privada (14%).
Porém, a economista alerta que a caderneta pode não ser a melhor maneira de assegurar
uma boa renda para a terceira idade. “Existem
outras formas de investimento que também
são práticas, permitem a retirada do dinheiro a
qualquer momento, e ainda estão dando maior
retorno”, explica. “As melhores opções atualmente são os papéis do tesouro direto, CDB e
fundos de renda fixa”, diz Kawauti.
Ora, não vivemos na Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Austrália, ou qualquer outro
país que cuida bem dos seus idosos. Estamos
no Brasil, e aqui as coisas são diferentes. Por
uma série de fatores, que não cabem ser explicados aqui, acreditamos que esperar do INSS
não seja o melhor caminho.
A hora é de pensar no futuro.

Fundação Dr. João Romeiro

é marcado por comoção

O sepultamento de Thomaz Alckmin, filho caçula do governador
Geraldo Alckmin, que aconteceu
em Pindamonhangaba na sextafeira (3), foi marcado pela comoção. Centenas de pessoas foram ao
velório e ao cemitério municipal
para se despedir de Thomaz, morto na queda de um helicóptero na
Grande São Paulo, na quinta-feira
(2).
O corpo chegou por volta das 17
horas à cidade e antes do enterro
foi realizada uma cerimônia aberta ao público. O governador e sua
esposa Lu Alckmin estavam muito
abatidos, mas fizeram questão de
carregar o caixão até o cemitério,

Arquivo pessoal

acompanhados dos filhos e da viúva de Thomaz, Taís.
Thomaz tinha 31 anos, era o filho mais novo e trabalhava como
piloto profissional. Ele foi enterrado no mesmo túmulo onde oito
familiares, incluindo seus avós paternos, haviam sido sepultados. No
mesmo local também foi enterrada
a babá do governador, Tereza Faria
dos Santos, a Nhá, morta em janeiro deste ano.
Até o fechamento desta edição,
o local da missa de sétimo dia de
Thomaz ainda não havia sido definido. A celebração será na quartafeira em São Paulo ou em Pindamonhangaba.

Investigações
A Aeronáutica e a Polícia Civil seguem com as investigações sobre as causas do acidente que, além de Thomaz, matou outras quatro pessoas.
O helicóptero, que caiu em Carapicuíba, voou por 12
minutos antes de entrar em pane e atingir três casas. A
aeronave fazia um voo de teste após passar por manutenção. Na inspeção, considerada de rotina pela dona
da aeronave, as cinco pás do rotor principal foram retiradas e depois reinstaladas. Não houve troca de pás.
As partes do helicóptero foram levadas a um hangar da
Aeronáutica, no Campo de Marte, onde fica a unidade
regional do Cenipa - Centro de Investigação e Prevenção

de Acidentes Aeronáuticos.
A Polícia Civil quer ouvir pelo menos 20 pessoas, entre elas os responsáveis pela inspeção nas pás. Os investigadores do 1º Distrito Policial querem saber se o helicóptero caiu por causa de falha mecânica ou humana, ou
ainda a conjunção dessas duas possibilidades na queda
da aeronave.
Duas pás, uma delas encontrada perto do condomínio onde o helicóptero caiu, estão entre os fragmentos
recolhidos para análise. Segundo os investigadores, a
análise das pás, feita pelo Cenipa, vai revelar se elas se
desprenderam da aeronave.

Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Prefeitura divulga logomarca vencedora
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou o concurso de logomarca da Incubadora de Empresas. Os interessados puderam
enviar os trabalhos via e-mail e também entregá-los no Setor de
Protocolo da Prefeitura. A equipe de seleção analisou as artes
inscritas e elegeu a produção de Heitor Paim de Macedo Filho
como vencedora, somando 375 pontos.
Ao todo, foram 57 trabalhos inscritos, vindos de vários lugares, tais como: Taubaté, Tremembé, Lorena, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Roraima, Brasília, Salvador, Manaus, etc.
Os profissionais avaliaram a criatividade, originalidade, comunicação, aplicabilidade e relação com os objetivos da incubadora.
A Incubadora de Empresas é um espaço onde os empreendedores com ideias criativas podem desenvolver suas atividades.
Tem a supervisão da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
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cidade

Semana Santa e Festa de São
Benedito são celebradas em Pinda
D
iversas paróquias
da cidade realizaram eventos
em comemoração à
Semana Santa 2015. A
data, comemorada pelos cristãos, relembra
a trajetória dos últimos
dias de vida de Jesus,
celebra a Paixão, a
Morte e a Ressurreição
de Jesus Cristo. Ela se
inicia no Domingo de
Ramos, que relembra
a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém e
termina com sua ressurreição, que ocorre

no Domingo de Páscoa.
Milhares de fiéis
compareceram às
igrejas sedes das
comunidades do
Sant’ana, Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, Nossa Senhora das Graças, São
Cristóvão, São Vicente
de Paulo, Nossa Senhora do Bom Sucesso, São Miguel Arcanjo, São Benedito,
Nossa Senhora Assunção e Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos.

Sérgio Ribeiro/Portal R3

Fiéis da paróquia NS do Bom Sucesso acompanharam a procissão do Senhor Morto
Fernanda Maria

Festa de São Benedito
Tradicionalmente, a cidade
comemora em todos os anos, o
Dia de São Benedito – celebrado na segunda-feira que sucede
o Domingo de Páscoa. A festa
une tradição e religião em diversas atividades para a população
da cidade. Além dos ritos em
louvor a São Benedito e as ações
religiosas relacionadas à Semana Santa, a festa conta com atra-

ções musicais, barracas de alimentação, artesanato, bingo etc.
Este ano, as comemorações
tiveram início no dia 29 de março e se estenderam até a última
segunda-feira (6). Na noite de
sexta-feira (3), foi realizada a
Procissão do Senhor Morto, que
contou com diversos fiéis e percorreu as ruas centrais de Pindamonhangaba.

Cavalgada
Na quinta-feira (2), houve celebração do lava-pés na igreja de NS da Assunção

Segunda-feira: Dia de São Benedito
Anualmente, milhares de
pessoas participam da procissão de São Benedito. Em 2015,
não foi diferente. A procissão

em louvor ao santo teve início
às 17 horas e contou com a participação maciça da população,
que percorreu as ruas da cidade
Akim/AgoraVale

Procissão de São Benedito chega à igreja

em oração e louvando o santo,
principalmente com muitos
aplausos. As crianças também
marcaram presença – foi possível observar muitas delas
vestidas de anjos e até mesmo,
bebês com as vestes que lembram o santo, demonstrando a
devoção dos pais. O cortejo foi
seguido de sermão em frente à
Nossa Senhora Assunção.
“Hoje, segunda-feira da
oitava da Páscoa, refletimos
a vida de São Benedito, homem de oração, que procurou vivenciar o amor aos
mais necessitados e a disponibilidade para servir. Por
isso somos chamados para
olhar para esse grande santo
e vivenciar a sua fé”, destacou
o padre Rafael dos Santos.

Tradicionalmente realizada no
Domingo de Páscoa, a Cavalgada de São Benedito aconteceu
no último domingo (5). O evento
chegou a sua 33ª edição, na qual
amazonas e cavaleiros se reuniram para homenagear o santo
padroeiro dos cozinheiros.
A cavalgada foi precedida por
uma missa sediada no rancho
Peter Bella (antigo 4 Milhas)
e celebrada pelo padre Celso

Aloísio Cardoso, pároco da comunidade Nossa Senhora da
Assunção. Em seguida, cavalos
e charreteiros seguiram pelas
ruas da cidade até a sede da paróquia, acompanhando a imagem do santo no andor, em cima
de uma caminhonete. Carros de
boi e cavaleiros com as bandeiras do município e do Estado de
São Paulo também seguiram à
frente dos participantes.

Célia Lima/PortalR3

Saiba quem foi São Benedito

S

ão Benedito, chamado de Santo
Preto, nasceu na aldeia de São
Fratelo, Itália, em 1526. Seus
pais Diana e Cristovão, escravos, graças a sua imensa bondade, conseguiram permissão para que gerassem filhos livres. Tiveram quatro, sendo:
Benedito, Marcos, Baldassa e Fradella.

Aos 63 anos adoeceu e faleceu no dia 4
de abril de 1589.
Sua família era pobre e o Mouro, como
era chamado, foi pastor de ovelhas e lavrador. Aos 18 anos decidiu consagrar-se
ao Senhor, mas somente aos 21 anos foi
chamado por um monge para viver entre os Irmãos Eremitas de São Francisco

de Assis. Professou os votos de pobreza,
obediência e castidade. Andava descalço,
dormia no chão sem cobertas e fazia muitos outros sacrifícios. Muitas pessoas o
procuravam pedindo conselhos, orações
e alcançavam muitas curas.
Sempre que podia apanhava alguns
alimentos do convento, metia-os nas

dobras do burel e os levava aos necessitados. Numa dessas ocasiões foi surpreendido pelo superior do convento, que
perguntou: “Que levas aí, na dobra do teu
manto, irmão Benedito?”. Ele respondeu: “Rosas, meu senhor!”, desdobrou o
burel e em lugar dos alimentos o superior
observara uma braçada de rosas.
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Ricardo Piorino
recebe visita ilustre
“PASTOR FELIPE, DA IGREJA ADVENTISTA,

REALIZA BELÍSSIMO TRABALHO COM A COMUNIDADE”

Nesta última terça-feira,
dia 31 de março, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
recebeu, em seu gabinete, a
visita do amigo Pastor Felipe
Feitosa, da Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Durante a
visita, conversaram sobre
diversos assuntos, destacando
os trabalhos que a Igreja vem
realizando pelos bairros da
cidade.
Segundo o vereador, o
Pastor Felipe e a comunidade
adventista estiveram, neste
domingo, dia 05 e abril, no
bairro Castolira, onde permaneceram, durante toda a manhã, auxiliando a comunidade
do bairro, em diversas áreas,
com a presença de proﬁssio-

nais capacitados.
Ricardo Piorino destacou
ainda que, no último sábado,
dia 04 de abril, no clube da
Associação Atlética Ferroviária, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia realizou um grandioso evento religioso, com
a presença do ilustre cantor
Daniel Ludtke, com o intuito
de promover a evangelização
da comunidade.
“O Pastor Felipe está em
nossa cidade há pouco mais de
um ano, substituindo o Pastor
Jonathas, dando continuidade ao belíssimo trabalho de
evangelização, em benefício
da população, em especial da
juventude”, ﬁnalizou o vereador Ricardo Piorino.
ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP
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Roderley Miotto visita Dr. Marcos Aurélio visita
escola do bairro
futuras instalações do Pronto
da Cruz Grande
Socorro Infantil
ASSESSORIA

DE

N A F OTO O V E R E A D O R R O D E R L E Y M I OTTO LA D E A D O P E LA M E D I A D O R A M Ô N I C A ,
DIRETORA SILMAR E A AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR CAMILA

O Vereador Roderley Miotto
(PSDB) visitou na tarde de segunda-feira, dia 30 de março, a Escola
Gabriella Monteiro de Athayde
Marcondes, no bairro da Cruz
Grande, Zona Rural de Pindamonhangaba.
Durante a visita à escola,
Roderley Miotto foi recebido pela
Diretora professora Silmar Monteiro, pela Mediadora Mônica e pela
Camila, Agente de Organização
Escolar, que mostraram ao parlamentar as reais necessidades dos
alunos que frequentam a escola.
O vereador pôde veriﬁcar a obra
que vem sendo realizada na escola,
pois existiam muitas rachaduras
nas paredes. Problemas estes que
se desenvolveram por conta de não
haver na escola rede de esgoto,
tendo ainda uma fossa.
“Quero parabenizar todos os
funcionários da Escola Gabriela
e os alunos, pela organização e o
carinho que todos tem com o local,
que mesmo em obras se encontrava
aconchegante, limpo e um local
adorável para se aprender.
Estou encaminhando um pedido à Diretoria de Ensino, ao
Secretário de Educação do Estado
de São Paulo e ao Governador Dr.
Geraldo Alckmin, para que haja
melhorias na Escola Gabriella,
bem como a real necessidade que
se faça a rede de esgoto chegar
até o prédio, inutilizando a fossa.
Também vou solicitar a construção

de uma quadra de esportes, pois
esta é a única Escola Estadual de
Pindamonhangaba que não possui
uma quadra, faço tal solicitação
a ﬁm de melhorar a educação
física dos alunos e o lazer, que por
muitas vezes os alunos gostariam
jogar entre eles e não podem por
não possuírem o local. Pedirei a
construção dos muros para que
traga mais segurança aos alunos
e professores e assim impedindo
a passagem dos cachorros e de
animais para dentro da escola, pois
a mesma é toda aberta, vulnerável
a qualquer situação de riscos aos
alunos e funcionários, há apenas
alambrados que se encontram
deteriorados. Os moradores da
cidade abandonam seus animais de
estimação na zona rural e em busca
de comida e abrigo, os animais se
instalam no pátio e nas salas de aulas onde muitas vezes avançam nas
crianças para pegar o lanche servido
como merenda e ainda trazem risco
de doenças. São obras pequenas,
mas de um tamanho enorme para os
jovens que ali estudam, espero que
o Governador atenda nosso pedido.
Agradeço o carinho dos professores e funcionários da escola para
comigo e para com a escola, espero
poder unir forças com a Diretora,
Diretoria de Ensino, Secretaria de
Educação e todos os envolvidos,
trabalhando sempre pelo melhor
para nossa população”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

MEMBRO

DA

I G R E J A A D V E N T I S TA , N E T I N H A ,

VEREADOR

RICARDO PIORINO

E O

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI
P R O N T O S O C O R R O I N FA N T I L D A C I D A D E

Em sua constante luta pelas
melhorias na área da saúde de
Pindamonhangaba, o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PR) esteve na segunda, dia
30 de março, visitando as
instalações do futuro Pronto
Socorro Infantil da cidade.
Preocupado com o bem-estar dos munícipes, o vereador Dr. Marcos Aurélio
vem lutando incansavelmente
por esta área de atendimento
especíﬁco para nossas crianças. Ele entende que o PSI é
essencialmente importante e
evitaria que elas presenciassem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “O Pronto
Socorro Infantil ajudaria na
recuperação mais rápida das
crianças e na desaglomeração
de pessoas em um mesmo
ambiente, já que todas ﬁcam
esperando por atendimento
podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas”, esclareceu
Dr. Marcos Aurélio.

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

EM FRENTE DO PRÉDIO DO FUTURO

Além disso, o funcionamento do PS Infantil desafogará o atendimento no PS
central, que hoje tem uma
média de 600 consultas e
atendimentos por dia. Na
época de seu início de funcionamento, em 1993, criado
pelo então Diretor de Saúde
e hoje vereador, Dr. Marcos
Aurélio, a capacidade era
para 200 atendimentos diários, o que possibilitava uma
melhor atenção aos enfermos.
Segundo o vereador, haverá uma decentralização de
atendimentos. “Precisamos,
urgentemente, dar início ao
funcionamento do PS Infantil.
Assim, haverá melhorias na
qualidade de atendimento para
nossas crianças e um ambiente
mais saudável e agradável
para todos que precisam de
atendimento de urgência. Na
questão da saúde, sempre
temos que agir com prioridade”, enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Professor Osvaldo preside
Vereador Martim
Cesar reitera melhorias Audiência Pública sobre
rebaixamento da linha férrea
no Alto do Cardoso
ASSESSORIA

DE

A

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

PASTOR FELIPE FEITOSA

ASSESSORIA

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

ORDEM DO DIA
11ª Sessão Ordinária do ano de 2015,
a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 10 de abril de 2015,
sexta-feira, às 15 horas.

V E R E A D O R P R O F E S S O R O S V A L D O L A D E A D O P E L O S R E P R E S E N TA N T E S D O D N IT
A D E L Í V I O P E I X O T O F I L H O E M A R C O A N T Ô N I O B L O TTA E O D I R E T O R D A
CONTÉCNICA RICARDO WAGNER FONSECA

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar (DEM) reitera ao Prefeito Vito
Ardito providências junto ao departamento competente,
para que sejam feitos estudos visando melhoria asfáltica e
infraestrutura com guias e sarjetas na rua Olivar de Araújo
- “Calazans”, no bairro Alto do Cardoso. De acordo com o
vereador, os moradores reclamam de buracos que acumulam
água das chuvas, tornando-os potenciais focos do mosquito
da dengue, além de colocar em risco a saúde e a segurança
dos moradores local.
Lombada no bairro Mandú
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Prefeito Vito
Ardito é providências junto ao departamento competente,
para que sejam realizado estudos para construção de lombadas
na Estrada Municipal Professor Moacir de Almeida, bairro
Mandú. O vereador alega que a construção desta lombada
visa a redução da velocidade dos veículos que trafegam
pelo local, colocando em risco a segurança dos moradores.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O Vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB) presidiu
no dia 1º de Abril último, a Audiência Pública referente ao projeto
de rebaixamento da linha férrea,
na região central de nosso município. A Audiência, realizada no
Plenário da Câmara de Vereadores,
contou a presença do Prefeito Vito
Ardito; dos diretores da Contécnica de Belo Horizonte, Ricardo
Wagner Fonseca e José Maurício
Gomes; representantes do DNIT,
Marco Antônio Blotta e Adelívio
Peixoto Filho; o representante do
CONDEPHAATAlberto Cândido;
Álvaro Staut, representado a população; os Vereadores Cal, Martim
Cesar, Magrão e Prof. Eric, além
de Secretários, Diretores e funcionários da Prefeitura; chefe da
agência do Ministério do Trabalho,
Luiz Barros; gerente dos Correios
Wilma Rafaella; representantes
dos bairros e a população, que
marcaram presença na realização
deste evento.
Na abertura o Vereador Professor Osvaldo ressaltou a importância
da realização destaAudiência, pois
coloca em debate um projeto de
extrema relevância social para o
nosso Município. Em sua palavra o Prefeito Vito Ardito falou
sobre a grande importância deste
projeto e que também já esteve
junto ao DNIT e a empresa MRS

Logística, para conversar sobre o
rebaixamento e repetindo inúmeras
vezes que é favorável ao projeto do
rebaixamento da linha férrea.
O Projeto foi apresentado através de slides pelo Sr. Álvaro Staut,
o projeto básico completo feito pela
empresa Contécnica, mostrando a
razão pelo qual o projeto precisa
ser realizado, mostrando a viabilidade técnica, ambiental e social,
permitindo assim gerar espaço para
um projeto urbanístico muito mais
relevante da região central.
Em palavra o Sr. Adelívio Filho, do DNIT, ressaltou a relevância
deste projeto que acabaria com toda
a poluição visual, poluição sonora,
congestionamento e acidentes,
permitindo assim, uma melhora
na qualidade de vida de nossa população, e que hoje o projeto está
sobre a responsabilidade do DNIT
e não compete mais ao Executivo
Municipal, ou seja a Prefeitura não
tem mais participação no projeto.
O Vereador Professor Osvaldo
relatou no ﬁm daAudiência que este
projeto vai marcar a vida de nossa
cidade, pois sem dúvida este projeto
não só resolverá o problema com
a passagem do trem pela região
central como também deixará nossa
cidade mais bonita. Agradeceu a
presença de todos, frisando que é
preciso que haja uma união de todos
para o bem de nosso Município.

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

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

ASSISTENTES

ASSESSORIA

DE

DE

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 35/2015, do Poder Executivo,
que “Altera dispositivo da Lei n° 2.325, de 29 de
março de 1989 que institui o imposto de transmissão
inter vivos e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 1º de abril de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais:
conforme inscrição dos Senhores
Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
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CIDADE
Fiéis prestigiam encenações
da PAIXÃO DE CRISTO
ANA CAMILA CAMPOS
***
Milhares de pessoas compareceram ao ginásio da Associação Atlética Ferroviária no
início da noite de sexta-feira
(3) para prestigiar a encenação
da Paixão de Cristo, promovida
pelos jovens integrantes da Caja
– Comunidade Aliança Jesus
Agora, movimento da Paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso
(Igreja Matriz).
Esse é um evento tradicional
e esperado anualmente pelos
ﬁéis, que comparecem para relembrar os últimos momentos
da vida de Jesus Cristo.
Entre atores, contrarregras
e equipe, a encenação reuniu
101 participantes. A organização, por meio das redes sociais, manifestou sua gratidão
a todos os membros da comunidade, amigos e patrocinadores que contribuíram para a
organização de mais uma edição do evento.
Muitos também foram os espectadores que manifestaram as
congratulações pela realização
da peça, que teve entrada franca, mas também, com cunho beneﬁcente, solicitou que os presentes contribuissem com um
quilo de alimento não perecível.
Já no sábado, a Ferroviária
foi palco de outra encenação da
Paixão de Cristo. Porém, dessa vez, os protagonistas foram
os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento

também teve entrada gratuita e
contou com a presença do cantor gospel Daniel Ludtke, que
trouxe diversas canções de louvor, inclusive algumas de sua
autoria.
Comunidades
Além da Ferroviária, duas
comunidades promoveram encenações da Paixão de Cristo.
A paróquia São Benedito realizou seu teatro às 18 horas, ao
lado da paróquia de São José
Operário, no residencial Pasin; os Salesianos promoveram
o evento às 19h30, na quadra
que fica ao lado da Igreja dos
Salesianos.
Novidade
Este ano, a paróquia São Cristóvão inovou e, em vez de teatro,
foi realizada uma Via Sacra que
contou com os ﬁéis participando do percurso, que começou na
avenida José Benedito Quirino
e terminou na igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada no
bairro das Campinas. O evento
teve início às 20 horas de sextafeira (3) e, de acordo com ﬁéis,
foi uma experiência que deu
certo e promete ser um grande
sucesso nos próximos anos.

Cento e uma pessoas, entre
ﬁgurantes e contrarregras,
ﬁzeram parte da equipe que
atuou pelo Caja

FUTEBOL
SUB 11 – 2015
5a RODADA SÁBADO 4 DE ABRIL

RESULTADOS DA RODADA

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL

17- Etna 9 X 0 Unidos do Ipê
MACHADÃO - MOREIRA CÉSAR
18- São Paulo 1 X 3 Santos
MORUMBI PINDENSE
19- Jardim Regina 0 X 10 Ferroviária
JARDIM REGINA
20- PS Gerezim 0 X 4 Terra dos Ipês
AZEREDO

(ATUALIZADA EM 07/04/2015)

CAMPEONATO SUB 11
EQUIPE
1º A. A. FERROVIÁRIA

J
5

PG

GP

GC

15

38

0

38

0

0

5

2º G. R. ETNA

5

12

18

5

14

0

1

4

3º G. E. TERRA DOS IPÊS

5

12

14

3

11

0

1

4

4º SANTOS F. C.

5

7

7

9

-2

1

2

2

5º PROJETO SOCIAL GEREZIM

5

4

9

15

-6

1

3

1

6º SÃO PAULO F. C.

5

3

10

16

-6

0

4

1

7º JARDIM REGINA F. C.

5

3

3

23

-20

0

4

1

8º UNIÃO DO IPÊ F. C.

5

3

3

31

-28

0

4

1

CLASSIFICAÇÃO

SG EMPATE DERROTA VITÓRIA

CAMPEONATO SUB 15
J
5

PG

GP

GC

1º A. A. FERROVIÁRIA

12

25

4

21

0

1

4

2º E. C. FLUMINENSE

4

12

18

7

11

0

0

4

3º PROJETO SOCIAL GEREZIM

4

9

17

8

9

0

1

3

4º SANTOS F. C.

4

6

11

9

2

0

2

2

5º G. R. ETNA

4

3

8

16

-8

0

3

1

6º SÃO PAULO F. C.

5

3

9

20

-11

0

4

1

7º JARDIM REGINA F. C.

4

0

1

25

-24

0

4

0

CLASSIFICAÇÃO

EQUIPE

SG EMPATE DERROTA VITÓRIA

CAMPEONATO SÊNIOR 40
J
4

PG

GP

GC

1º C. A. PINDENSE

10

13

3

10

1

0

3

2º G. E. TERRA DOS IPÊS

4

9

6

3

3

0

1

3

3º E. C. ROSÁRIO

4

9

4

3

1

0

1

3

4º E. C. ESTRELA

4

7

8

4

4

1

1

2

5º E. C. FLUMINENSE

4

7

5

1

4

1

1

2

6º BANDEIRANTE F. C.

4

7

9

8

1

1

1

2

7º A. A. CIDADE NOVA

4

6

7

5

2

3

0

1

8º SÃO PAULO F. C.

4

5

8

5

3

2

1

1

CLASSIFICAÇÃO

EQUIPE

SG EMPATE DERROTA VITÓRIA

9º G. E. BELA VISTA

4

4

4

7

-3

1

2

1

10º E. C. ANDRADA

4

3

4

8

-4

0

3

1

11º IMPERIAL F. C.

4

0

2

12

-10

0

4

0

12º INDEPENDENTE F. C.

4

0

4

15

-11

0

4

0

SUB 15 - 2015
5a RODADA SÁBADO 4 DE ABRIL
13- São Paulo 4 X 0 Jardim Regina
MORUMBI PINDENSE
14- Fluminense 3 X 2 Santos
RAMIRÃO
15- Etna 0 X 4 Ferroviária
MACHADÃO - MOREIRA CÉSAR
FOLGA: PS Gerezim
COPA PEDRO ROSA DA SILVA (ICO)
SUB 20 – 2015
5a RODADA DOMINGO 5 DE ABRIL
13- Agenor (Wo) 0 X 3 Mombaça
BOSQUE
14- Sapopemba 2 X 2 Rosário
AZEREDO
15- Atletic 1 X 1 Corinthians
AFIZP
FOLGA: INDEPENDENTE
CAMPEONATO SÊNIOR 40
4a RODADA DOMINGO 5 DE ABRIL
19- Estrela 2 X 2 Cidade Nova
BOSQUE
20- Fluminense 0 X 0 São Paulo
RAMIRÃO
21- Bandeirante 5 X 2 Independente
FEITAL

22- Pindense 4 X 0 Imperial
JARDIM RESENDE
23- Andrada 1 X 2 Bela Vista
SANTA CECILIA
24- Terra Dos Ipês 0 X 1 Rosário
MACEDÃO IPÊ I
CAMPEONATO 2a DIVISÃO
4a RODADA DOMINGO 5 DE ABRIL
CHAVE A
34- Campo Alegre 1 X 0 Santa Cruz
QUIRINÃO
35- União R8 1 X 2 Santa Cecilia
AZEREDO
36- Real Castolira 3 X 1 Unidos do Araretama
SANTA CECILIA
37- Jardim Regina 3 X 0 Cidade Nova
JARDIM REGINA
38- Maricá 2 X 2 Bela Vista
MARICÁ
JOGO 39 ENTRE GER Jardim Eloyna X 100 Nome FOI
TRANSFERIDO PARA DIA 21 DE ABRIL
CHAVE B
40- Santos 1 X 0 Galáticos
AFIZP
41- Fluminense 0 X 0 Moreira César
RAMIRÃO
42- Flamengo 3 X 2 Unidos do Jd Princesa
VERA ASSONI
43- Juventus 2 X 6 Terra dos Ipês
AFIZP
44- Unidos Azuis 1 X 11 Cidade Jardim
VILA SÃO JOSÉ
FOLGA: EC Ramos
COPA GIBA SENIOR 50 (COPA
FLAMENGUINHO) FINAL
20a RODADA DOMINGO 5 DE ABRIL
92- São Cristóvão (Campeão) 1 X 0 AFIZP
VERA ASSONI

pindamonhangaba

QUARTA-FEIRA

8 de abril de 2015

Tribuna do Norte

em destaque
Um feliz aniversário para Priscila Bordon que
completa mais um ano de vida nesta quarta-feira
(8). Ela recebe os parabéns de seus familiares e
do namorado Rubens Filho. Tudo de bom!

O carnavalesco e funcionário da Prefeitura,
Rogério Azevedo - o Socó, comemora
mais um ano de vida nesta quarta-feira
(8). Os amigos desejam sucesso e muita
felicidade!!!

Quem comemorou mais uma primavera na
terça-feira (7) foi a médica Amanda Thais
Tomé de Morais. Seus pais, Daniele e Ricardo,
seus avós Sr. Thomé, Sra. Maria e Sra. Maria
Luiza, tios e primos desejam tudo de bom!
Felicidade!!!!
Quarta-feira (8) também é o dia da querida
jornalista Aline Bernardes, da rádio Ótima
FM. Ela comemora a data com o carinho da
família, dos amigos e do noivo Anderson.

O professor e publicitário Matheus Oliveira é
mais um aniversariante do dia 8 de abril. Sua
mãe Sueli e seus amigos e companheiros de
trabalho comemoram com ele mais um ano de
muitas vitórias e conquistas.

A estudante Victoria Borges completa mais um
ano de vida nesta quinta-feira (9). Amigos e
familiares festejam esta data tão importante.
Paula Lucci vai comemorar mais um ano na
quinta-feira (9). Os votos de familiares e amigos
são de muita luz, sabedoria e conquistas.
Felicidade!

A Bárbara Vieira assopra mais uma velinha
na sexta-feira (10). Seus amigos lhe
desejam um ano espetacular.

A universitária Carol Monachesi Rocha completa
mais um ano no domingo (12). Seus colegas
de faculdade, amigos e família desejam muita
felicidade.

A jornalista Verônica Pessotti de Almeida
recebe os parabéns de seus familiares e
amigos pela passagem do seu aniversário no
dia 8 de abril. Tudo de bom!!!!

Na sexta-feira (10), o dia é de comemorar com
a Ana Paula Silva. Todos seus parentes e amigos
desejam muita felicidade.

O atleta Ítalo Henrique comemorou na última
segunda-feira (6), mais um aniversário. Todos
desejam muita alegria e coisas boas neste ano.

QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba

2º CADERNO
Tribuna do Norte
Passeio
ciclístico
religioso

Trajeto tem duração de 5 horas somadas a ida e volta

Dia 12 se encerram
as inscrições para o 18º
Passeio Ciclístico do Bar
do Paraíba a Aparecida.
O evento acontece desde 1997, e este ano será
no dia 19 de abril, com o
horário de saída às 2h30,
do Bar do Paraíba.
Somando a ida e a
volta, o trajeto tem a duração de aproximadamente 5 horas e contará
com um carro de apoio
e viaturas. A previsão
para retorno é às 10 horas, para a confrater-

nização e o churrasco.
Qualquer
pessoa
pode participar e mais
de 60 já confirmaram
presença. O valor da
inscrição é de R$ 50 por
pessoa, com direito a
uma camiseta, cerveja
e um convidado para o
churrasco.
Mais
informações,
no Bar do Paraíba, rua
Francisco Muhlbauer,
21 (antiga rua 53), Araretama, ou pelos telefones (12) 3648-1308 e
(12) 9 9161-0039.

Paineiras realiza edição 2015
do Torneio de Vôlei de Areia

Pizza na Casa
Transitória
A Casa Transitória
Fabiano de Cristo promove no sábado (11), a
Noite da Pizza. O evento
terá início a partir das
20 horas e será sediado
no local, que fica na rua
Guaratinguetá, 555, no
bairro Crispim.

8 de ABRIL de 2015

Serão servidas pizzas
de diversos sabores
em formato de rodízio e os ingressos
custam R$ 14,90 por
pessoa. Crianças até
cinco anos não pagam e até 11 anos pagam meia.

Divulgação

Divulgação

O Paineiras Country Club inicia neste mês de abril o Torneio de Vôlei de Areia
- edição 2015. A competição será nos dias 11 e 12, a partir das 8h30, com
jogos eliminatórios. Esta edição é para a categoria duplas,
feminino e masculino.

POLÍCIA: Em Pinda, casal é preso com drogas e armas
Na noite do último sábado
(4), a Polícia Militar prendeu
um casal com mais de oito
quilos de maconha no bairro
Cidade Nova.
Por meio de denúncia
anônima, os policiais foram
informados sobre uma mulher do Rio de Janeiro que
estaria esperando em uma
determinada residência para
receber uma grande quantidade de drogas em um posto localizado na Via Dutra.
Dessa forma, eles realizaram
o monitoramento do local
a distância e perceberam
quando um homem se aproximou da mulher e ambos

seguiram para uma casa. O
casal tentou fugir entrando
em um barraco em um matagal, mas foram abordados
pela PM.
Na residência foram encontrados 10 tabletes de
maconha, totalizando 8,6kg
além de 360 pinos de cocaína, munições de calibre 357,
carabina e revólver 380, um
revólver calibre 38 carregado, uma balança de precisão
e R$ 670 em dinheiro.
R.A.P.S., morador do
bairro e a mulher J.T.D., moradora de Belford Roxo, no
Rio de Janeiro, foram encaminhados para o 1º DP.

Divulgação
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Federal nº 8.666/93, não alienará os animais dos lotes, cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou
maiores do que o valor expresso no Termo de Referência, Anexo I do edital;

Pindamonhangaba

4.3. Os lances serão verbais A QUEM MAIOR LANCE OFERTAR para cada lote, desde que o Município
adjudique a proposta de lance para o lote;
4.4. O leiloeiro ofertará o lote e aguardará a manifestação espontânea de cada interessado em
ofertar maior valor ao preço do lote em questão (lance);

Estado de São Paulo

4.5. Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas de lances para cada lote, sempre com
valores que superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances com valores
idênticos ou que visem a igualar a oferta de algum interessado;

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

4.6. No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos lances, o leiloeiro
identificará o ofertante da maior proposta e lhe adjudicará o lote em questão;

Município de Pindamonhangaba

(enviar pelo e-mail licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br)

4.7. Para cada lote será realizado o mesmo procedimento;

LEILÃO Nº. 001/2015
PROCESSO Nº. 6943/2015

4.8. A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das
exigências e condições estabelecidas no presente Edital.

OBJETO:
VENDA DE 38 (TRINTA E OITO) ANIMAIS BOVINOS MESTIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO
DE RECRIA DE MATRIZES LEITEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Senhores Interessados:
Visando a comunicação futura entre o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA e interessados, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

pelo e-mail

licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br ou através do fax (12) 3644-5741.

4.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro, nomeado pela Autoridade Superior;
4.10. Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente;
4.11. O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos animais arrematados e
responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com as restrições
estabelecidas neste edital e na legislação em vigor;

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A não remessa deste recibo exime o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA da responsabilidade da comunicação, por meio de
fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à página www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link LICITAÇÕES, para eventuais comunicações
e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

4.12. O presente Edital não importa em obrigação de venda, caso as ofertas não atinjam o valor de
avaliação para cada lote;

4.13. O Município de Pindamonhangaba, através do Leiloeiro nomeado para este fim, reserva seu
direito de adiar, suspender, alterar ou revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
retirar parte
dosSenhora
lotes do
postos
à venda,
sem
que
caiba aPindamonhangaba/SP
terceiros reclamações
qualquer espécie,
Av. Nossa
Bom Sucesso,
1400
– Alto
do Cardoso–
– Cep.:de
12420-010
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
tampouco geração deTelefax:
direitos;
4.14. Faz parte integrante deste edital o Termo de Referência, Anexo I contendo a relação dos
animais a serem leiloados.

Empresa:

CNPJ:

5.1. O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta;

Bairro:

5.2. O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão;

Cidade:

UF:

Cep:

e-mail:

Telefone:

5.3. A ata com os arrematantes será divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, www.pindamonhangaba.sp.gov.br, e na imprensa oficial do município, no
segundo dia útil seguinte a data do leilão.
6. DO PAGAMENTO

Município de Pindamonhangaba

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

Estado de São Paulo

9.1. Todos os bens selecionados para o leilão, constantes nos lotes descritos no Termo de referência,
Anexo I, serão levados ao leilão nas condições em que se encontram;
9.2. Para que os possíveis interessados tomem conhecimento do estado dos animais, está aberto
para visitação pública, na Avenida Professor Manoel César Ribeiro, nº 1920, acesso pela Estrada do
Borba, Estábulo nº11, na semana que antecede (06/04/2015 a 10/04/2015) a abertura do leilão, de
segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h00.
9.3. Os animais serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, pois,
ao leiloeiro, nem ao Município de Pindamonhangaba, qualquer responsabilidade posterior, como,
concessão de abatimento no preço e providências quanto à sua retirada e transporte após
arrematação, pressupondo-se terem sido previamente examinados os animais, bem como conhecidos
e aceitos os termos do certame pelos licitantes.
10. DO PROCEDIMENTO
10.1. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial BRUNO PRESTANA SALGADO (Veterinário do
Departamento de Agricultura), Portaria Geral nº 4.388 de 03 de fevereiro de 2015.
10.2. Os lances de oferta serão feitos de forma aberta, de viva voz e somente serão considerados os
lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída aos animais.
10.3 Por ocasião do leilão, o leiloeiro não estará obrigado a seguir a ordem numérica em que estão
dispostos nos lotes, podendo invertê-los, segundo sua conveniência;

10.5. O leiloeiro, atendidas as conveniências do Município, poderá retirar qualquer lote do Leilão;

Município de Pindamonhangaba

10.6. O Município reserva-se o direito de não liberar os bens que não alcançarem os preços mínimos
de venda.

Estado de São Paulo

11. DAS DESPESAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Nome por extenso: __________________________________________________

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9. DOS BENS A LEILÃO

11.1. As receitas decorrentes do objeto deste Leilão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento do ano de 2015, conforme fonte de recurso abaixo especificado:

Fax:

Data: _____/_____/_____ Assinatura: _________________________________

8.2. É vedada a participação, direta ou indireta, de servidores do Município de Pindamonhangaba,
assim como de pessoas jurídicas, dos quais estes participem, seja a que título for.

10.4. A partir do preço mínimo, ficará a cargo do leiloeiro, durante os pregões, estabelecer a
diferença mínima para os lances subseqüentes;

5. DO JULGAMENTO

Endereço:

8 DE ABRIL de 2015

8.1. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma
negociar o bem arrematado antes do pagamento;

6.1. Os pagamentos são irretratáveis, não haverá a devolução dos valores pagos em razão de
desistência da compra, descumprimento do edital ou outros;

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
1.9.9.0.99.99.11
– Receita
própria de leilão de bovinos mestiços.
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

6.2. A forma de pagamento:

12. DAS ADVERTÊNCIAS

6.2.1 – O arrematante deverá efetuar depósito ou transferência bancária, nas contas abaixo
relacionadas:
a) Agência nº 0307, Conta Corrente nº 45.000001-8 do Banco Santander; ou
b) Agência nº 0574-6, Conta Corrente nº 73.009-2 do Banco do Brasil, ou
c) Agência nº 0330, Conta Corrente nº 006.00100014-8 da Caixa Econômica Federal.

12.1. Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o Município até a data do leilão,
poderá adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar as condições nele
estabelecidas ou mesmo retirar qualquer lote dos pregões, sem que assista aos interessados qualquer
direito à indenização ou reclamação.

6.2.1.1 - Após arrematação o valor correspondente a 10% (dez por cento), deverá ser transferido ou
depositado em uma das contas citadas no item 6.2.1. e o comprovante apresentado ao Leiloeiro.
6.2.2 – Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamentos;

12.2. Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio
ilícito, estará incurso nas penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, conforme dispõe o
artigo 335, do Código Penal Brasileiro e artigos 90, 93 e 108 da Lei n° 8.666/93, com as agravantes
dos crimes praticados contra a Administração Pública.

PROCESSO Nº. 6943/2015
LEILÃO Nº. 001/2015

6.2.3 – Encerrado a etapa de lances, os arrematantes terão prazo de 02 (duas) horas para efetuarem
o pagamento conforme determina o item 6.2.1 e apresentar comprovantes ao leiloeiro e equipe de
apoio, após retirada de guia de pagamento junto à municipalidade;

13. DA ATA

O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o número 45.226.214/0001-19, com sede administrativa na Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, Alto do Cardoso, representado pelo Excelentíssimo Prefeito
Municipal senhor VITO ARDITO LERÁRIO, que no uso de suas atribuições legais, pela Comissão
Permanente de Licitações e pelo Leiloeiro indicado da municipalidade.

6.2.4 – Transcorrido o prazo descrito no item anterior e os arrematantes não tendo apresentado
comprovante de pagamento dentro do prazo estabelecido, os animais serão leiloados novamente,
sendo que o arrematante deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos nos itens 6.2.1, 6.2 2 e
6.2.3;

Faz Saber,

6.2.5 – O leilão somente será encerrado quando os arrematantes dos lotes tiverem efetuado depósito
ou transferência bancária de 10% (dez por cento) do valor dos animais arrematados.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Aos interessados que tomarem conhecimento deste Edital, que fará realizar LICITAÇÃO, na
modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, tendo por OBJETO a alienação de 38 (trinta e oito) bovinos
mestiços, remanescentes do Centro de Recria de Matrizes Leiteiras, conforme termo de referência, o
ato será realizado na Avenida Professor Manoel César Ribeiro, nº 1920, acesso pela Estrada
do Borba, Estábulo nº 11, às 09h00 do dia 14 de abril de 2015. A presente licitação se
processará nos termos deste Edital, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93
e alterações posteriores.
1. OBJETO
1.1. O presente Leilão Público tem por finalidade obter propostas para a venda de 38 (trinta e oito)
bovinos mestiços remanescentes do Centro de Recria de Matrizes Leiteiras, de propriedade da
Municipalidade, conforme termo de referência, Anexo I do edital.
2. DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS
2.1. Os animais serão adjudicados a quem der o maior lance igual ou superior do preço mínimo de
avaliação.
3. DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Poderá participar da presente alienação com modalidade leilão, qualquer pessoa física ou jurídica
no pleno gozo de seus direitos civis, sendo que no ato o participante que arrematar o lote deverá
apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos:

Município de Pindamonhangaba

3.2. Pessoa física
-Carteira de identidade
-CPF (cadastro de pessoa física)

Estado de São Paulo

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

6.2.6 – O saldo restante de 90% (noventa por cento), deverá ser depositado ou transferido até às
15:00 horas do dia 16 de DEPARTAMENTO
abril de 2015;
DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax:
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Se o arrematante
não(12)
efetuar
o pagamento
conforme determina o presente edital,

6.3.
perderá o
direito ao bem, que retornará ao leilão para novos lances, e perderá o direito de participar de leilões
públicos realizados por este Município e, ainda, declarado inidôneo, nos termos do disposto no artigo
87, inciso III e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6.4. Uma vez integralizado o pagamento, o Município de Pindamonhangaba, exime-se de toda e
qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer com os animais
arrematados e não retirado dentro do prazo estipulado;
6.5. O licitante comprador, por ocasião do arremate, deverá de imediato assinar a “Ficha de
Arrematação” e fornecer os dados solicitados pelos auxiliares do leiloeiro, além da Carteira de
Identidade ou documento equivalente, que será devolvido ao término do leilão. O descumprimento
desta formalidade implicará na não-aceitação do lance vencedor, procedendo-se, incontinenti, a novo
apregoamento, sem que caiba ao pseudo-arrematante qualquer direito a ressarcimento;
6.6. Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 2° da Lei n° 8.666/93 serão restituídos
os pagamentos dos animais leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do agrado dos
arrematantes, visto que todos os animais ficaram a disposição dos interessados, na Avenida Professor
Manoel César Ribeiro, nº 1920, acesso pela Estrada do Borba, Estábulo nº11, na semana que
antecede (06/04/2015 a 10/04/2015) a abertura do leilão, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às
11h00, para as necessárias vistorias. A simples participação no leilão já implica na aceitação do
estado em que se encontram os animais.

13.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem
como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da
licitação, em especial os fatos relevantes.
13.2. A ata será assinada, ao seu final pelo Leiloeiro e credenciados que desejarem.
14. DO DIREITO DE PETIÇÃO
14.1. Qualquer licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos nas alíneas do inciso I, do artigo
109, da Lei nº 8.666/93;
14.2. Interposto, o recurso será comunicado por publicação na imprensa oficial do Município e no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e aos demais licitantes que poderão impugná-lo em igual prazo.
Findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, ao setor responsável;
14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante, que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro, deverão ser apresentados por escrito.
15. DA REVOGAÇÃO

Município de Pindamonhangaba

15.1. Antes da retirada dos animais,
a Autoridade
poderá, no interesse público, revogar este
Estado
deSuperior
São Paulo
leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em
despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

15.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver,
de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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3.4. Pessoa jurídica de direito público
-Cartão do CNPJ
-Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela jurídica de
direito público.
-Carteira de identidade do procurador ou preposto representante.
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1. O leilão será realizado por lotes, conforme discriminado no Termo de Referência, Anexo I do
edital, e os valores são os mínimos aprovados como base para o lance inicial;
4.2. O Município de Pindamonhangaba, conforme previsão legal contida no artigo 22, § 5º, da Lei
Federal nº 8.666/93, não alienará os animais dos lotes, cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou
maiores do que o valor expresso no Termo de Referência, Anexo I do edital;
4.3. Os lances serão verbais A QUEM MAIOR LANCE OFERTAR para cada lote, desde que o Município
adjudique a proposta de lance para o lote;
4.4. O leiloeiro ofertará o lote e aguardará a manifestação espontânea de cada interessado em
ofertar maior valor ao preço do lote em questão (lance);
4.5. Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas de lances para cada lote, sempre com
valores que superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances com valores
idênticos ou que visem a igualar a oferta de algum interessado;
4.6. No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos lances, o leiloeiro
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
identificará o ofertantePREFEITURA
da maior proposta
e lhe adjudicará
o lote em questão;
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Às dez horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
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e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
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4.11. O osadquirente
responsável
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Gisely Jacinto Silva, 1-0003/15 Gisely Jacinto Silva e 1-0004/15 Welinton Carvalho Schimaland
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Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬24 de março de 2015.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião
Ordinária de 2015”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—

Informes;
Substituição do Secretario de Habitação e Presidente do Conselho Gestor
Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor.

Dia:

16/04/2015 (quinta-feira)

Horário:

9h (nove horas)

Local:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa.
Marcos Antonio Guerrero
Presidente

Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a justificativa de
ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

7. DA RETIRADA DOS BENS
7.1. O arrematante retirará os animais a ele adjudicado, obrigatória e concomitantemente com a
integralização do pagamento;
7.2. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de
restituição de quantias ou abatimento de preços, quaisquer que sejam os motivos alegados;
7.3. No ato do carregamento, o comprador deverá trazer todos os equipamentos de proteção e
segurança necessários, não sendo permitida a transformação dos bens arrematados dentro da área
do depósito. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, carregamento,
frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador;
7.4. A entrega do bem leiloado será feita somente ao arrematante ou a empresa por ele
representada. Em nenhuma hipótese serão emitidos comprovantes em nome de terceiros, que não se
qualifiquem como arrematantes dos bens licitados;
7.5. A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante.

(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
16. DISPOSIÇÕES Telefax:
FINAIS

16.1. Melhores esclarecimentos e cópias do Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de
Licitações e Compras, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, bairro Alto do Cardoso, ou
pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
16.2. A solicitação de esclarecimentos, a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas Físicas/Jurídicas interessadas em
participar do certame até o 1.º dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião pública de
realização de lances.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se
tornar.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2015.

7.6. Ocorrendo força maior ou caso fortuito no interregno de tempo entre a data de realização do
leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se a obrigação mediante a
restituição do valor pago.
OBS: No dia do leilão não serão liberados os lotes, mesmo que tenham sido pagos em dinheiro.

Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio
Diretora do Departamento de Licitações e Compras

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
Chamamento público Nº 01/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o Chamamento público nº. 01/15,
referente à “cadastramento de artistas e profissionais de arte e cultura nos programas ‘Pinda
em Cena’ e ‘Cultura para Todos’, para fomento à cultura Municipal de Pindamonhangaba
”, com prazo de 08 a 29/04/2015 das 09 às 16h, no Depto. de Cultura (Pç. Barão do Rio
Branco, 22, Centro). O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei
nº 1.166/71, com redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT,
vem NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do
Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio,
até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação
contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou
da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no e-mail da
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 07 de Abril de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente

Edital de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar n.º 03
de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que nos dias
15 de abril de 2015, às 14 h, no auditório da ETEC João Gomes de Araújo, localizado na Rua Prof.
José Benedito Cursino n.º 75, Boa Vista e 16 de abril de 2015, às 19 h, no plenário da Câmara
de Vereadores localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira nº 860, Mombaça, PindamonhangabaSP serão realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para apresentação de propostas de alterações da
Lei Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da Lei
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III
do próprio Plano Diretor.
As propostas de alterações que serão objetos das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS estão disponíveis
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria de
Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário
de expediente, até o dia 14 de abril de 2015 às 17h.
As audiências públicas seguirão o seguinte roteiro:
Dia 15/04/15 na ETEC João Gomes de Araújo
1- Das 13h30 às 14h – Recepção e credenciamento
2- Das 14h às 14h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3- Das 14h45 às 16h – Palavra aberta aos munícipes
4- Das 16h às 16h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5- Das 16h30 às 17h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de Planejamento
Dia 16/04/15 na Câmara de Vereadores
1- Das 18h30 às 19h – Recepção e credenciamento
2- Das 19h às 19h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3- Das 19h45 às 21h – Palavra aberta aos munícipes
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
4- Das 21h às 21h30 – Palavra
de autoridades
e VereadoresE COMPRAS
Av. Nossa
Bom Sucesso, 1400 –eAlto
do Cardoso– Pindamonhangaba/SP
– Cep.: de
12420-010
5-Das 21h30
àsSenhora
22h –do
Esclarecimentos
encaminhamentos
pela Secretaria
Planejamento
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
As inscrições para uso
da palavra
se iniciarãolicitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
na recepção e se encerrarão ao final da apresentação
do item 2.
A ordem dos oradores obedecerá estritamente a ordem de inscrição.
Não serão admitidos apartes ou interrupções nem o acúmulo de tempo de inscrições.
O tempo de intervenção previsto é de 3 minutos cada.
O número de oradores será limitado ao total do tempo previsto para a etapa.
Haverá o oferecimento de formulários em papel para quem desejar deixar por escrito suas
contribuições.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015
Vito Ardito Lerario - Prefeito Municipal

Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba
Cooperativa Odontológica, que nesta data somam 54(cinqüenta e quatro), para se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Artigo 44 do Estatuto Social, no
dia 07 (sete) de maio de 2015, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba , localizada à Praça
Padre João Faria Fialho, nº 51 - Centro – Pindamonhangaba, às 17:30 horas, em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 18:30 horas, em segunda
convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 19:30 horas, em terceira
e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre
a seguinte.
ORDEM DO DIA:
1.- Encerramento das atividades da filial 004 – Dental Uniodonto Pinda;
Obs.:
a) Para efeito de cálculo de quorum, o número de associados em condições de participar é de
54(cinqüenta e quatro) cooperados.
b) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembléia,
implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0006666-26.2012.8.26.0445
O Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba/SP, na forma da lei,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a
quem interessar possa e em especial a corré ZINSLY COMERCIAL DO BRASIL LTDA.
(nome empresarial da empresa LOTUS IMPORTS), inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nº 13.445.640/0001-57, que Luiz Gustavo Dias lhe move a
supracitada ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, a qual fora distribuída em 06/07/2012. Em síntese, o Autor
requer a devolução de R$ R$ 153.115,70 (cento e cinqüenta e três mil cento e quinze reais
e setenta centavos), que fora depositado pelo Autor a título de sinal (arras confirmatórias)
e que, após a desistência do contrato firmado, foi indevidamente retido pelas Requeridas
- empresas do mesmo grupo e pertencentes à mesma família. Estando a corre em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 (quinze)
dias, fluídos após o prazo do edital, querendo, conteste a ação, sob pena de serem aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor em sua peça inicial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de março de 2015.

Acilia Aparecida Cesar Lourenço
Presidente

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.432, DE 25 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE :
Art. 1º NOMEAR os senhores abaixo relacionados para constituírem Comissão Técnica referente
ao procedimento de contratação do PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos:
- Engª Silvia Vieira Mendes
- Engº Edargê Marcondes Filho
- Engº Josué Bondioli Júnior
- Engª Maria Eduarda Abreu San Martin
- Rafael Lamana
Pindamonhangaba, 25 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CMAS2 -colConselho
UNIODONTO
x 5 cm

Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 3ª reunião Ordinária de 2015, a
realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:

08/04/2015
8h30
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PAUTA:
• VII Conferencia Municipal de Assistência Social
• Comissão de orçamento – avaliação dos trabalhados iniciados
• Documentos a serem entregues pelas Entidades inscritas no CMAS
1. Prazo 30 de abril
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 065/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JOSE ALVES DA SILVA
JUNIOR E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Lessa Junior, S/
Nº. ,Bairro Socorro, inscrito no município sob a sigla SO110816021000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. (atualize seu
endereço junto ao setor de imobiliários).
Lucílio Mendes Raposo
Diretor Substituto do Departamento de Administração

DECRETO Nº 5.164, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.04.2015.

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 do 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$ 126.000,00 (cento
e vinte e seis mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício,
classificados na seguinte dotação:

R$ 126.000,00

Art. 2º
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte
dotação orçamentária:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.34 Departamento Pedagógico/ Ensino Pré Escolar
1025 		
Equipamentos em Geral
12.365.0012.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (620) R$ 126.000,00

DECRETO Nº 5.167, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.

Art. 3º
contrário.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inc. III do art. 11, da Lei Municipal nº 5.680, de 15 de julho de 2014,

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.

D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 434.000,00
(quatrocentos e trinta e quatro mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados nas seguintes dotações:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.10 Gabinete do Secretário
1025		
Equipamentos em Geral
04.122.0005.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (142) R$ 164.000,00
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.10 Gabinete do Secretário
1025		
Equipamentos em Geral
04.122.0005.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (236) R$ 150.000,00
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.13 FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade
2002		
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (515)

R$ 120.000,00

Art. 2º
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das
seguintes dotações orçamentárias:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.90 Departamento de Turismo
2004		
Manut. da Administração de Órgãos Afins
23.695.0018.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (101)
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2004		
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0005.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (244)
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12 FMAS/ Proteção Básica
2002		
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.90.48 – Outros Aux. Financeiros a P. Física (508)
Art. 3º
contrário.

R$ 164.000,00

R$ 150.000,00

R$ 120.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.50 Departamento de Patrimônio Histórico
2020		
Promoção Cultural e Artística
13.391.0014.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (455)

8 DE ABRIL de 2015

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

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Às dez horas do dia dois de abril de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Terceira Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva Alves,
membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada em 24.03.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0354/14 Aparecida de Fatima Basilio. II– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0008/15 Luis Felipe
Amaral Costa. III – EXPEDIENTE: Ofício 015/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬02 de abril de 2015.

CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Convocação para a 3ª Reunião Ordinária do CMDM – 2015
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 3ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Informes
• Elaboração do Plano Municipal e Aprovação
• Prés-Conferências (definir datas, locais)
•3ª Conferência Municipal (definir data e local)
Dia: 		
13/04/2015 (segunda-feira)
Horário:
18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local:
Auditório da Prefeitura Municipal
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.463, DE 25 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento na alínea “d”, § 4º e § 5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro
de 2009, RESOLVE SUSPENDER, parcialmente, a pedido, o contrato de trabalho do servidor
municipal, concursado, Sr. Mauro Celso Barbosa, pelo período de 02 anos, contados a partir de
1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

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

Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 11.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.03.2015.
Às dez horas do dia vinte de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi
e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José
Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Ordinária, realizada em 17.03.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0348/14 Luciana Talanski. II – RELATOR: Sr. Tarcísio
José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0365/14 José Nicolau
de Oliveira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0358/14 Isael Domingues. IV – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0002/14 José
Vidal de Souza França, julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2015.

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba
O Presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 27 do Estatuto da Entidade, convoca
todos os seus associados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
30 de abril de 2015, no escritório da ASPMP, situado a Rua Marechal Deodoro da Fonseca,43,
centro, ás 18 horas, em primeira convocação uma hora depois, a qualquer que seja o número de
associados presentes, para apreciação sobre o seguinte:
1) - Relatório Anual das contas do ano de 2014. 2)- Parecer do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba, 7 de abril de 2015.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidennte

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba
O Presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, convoca os membros do Conselho Fiscal,
Rosemery Moreira Dias, Manoel Pereira dos Santos, Benedicto Valtemir Cardoso, dia 15 de abril de
2015, no escritório da ASPMP, situado a Rua Marechal Deodoro da Fonseca,43,centro, ás18 horas,
para dar parecer do Balanço Anual de 2014.
Pindamonhangaba, 7 de abril de 2015.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidennte

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.430, DE 19 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
1- Retificar a Portaria Geral nº 4.330, de 18 de novembro de 2014, onde se lê “Maria Cristina
Bolson Lopes” leia-se Mara Cristina Bolson Lopes .
2- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.429, DE 19 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Lucílio Mendes Raposo, chefe de serviço, para substituir a Sra.
Rosana da Silva Monteiro, Diretora do Departamento de Administração, durante o período em que
a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 23 de março a 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 069/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS JUNIOR, Nº 309, Bairro SANTA
CECILIA, inscrito no município sob a sigla SE12.06.07.008.002, Quadra L, Lote 14, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Lucílio Mendes Raposo - Diretor Substituto do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 066/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a).BENEDITA NUNES MACHADO,
responsável pelo imóvel situado a Rua Barão do Amazonas , S/Nº. ,Bairro São Benedito, inscrito no
município sob a sigla SO111208085000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. (atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários).
Lucílio Mendes Raposo - Diretor Substituto do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 053/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JOÃO BAPTISTA NICOLINO FILHO,
responsável pelo imóvel situado a RUA JACAREI com AV. RIO DE JANEIRO, BAIRRO CIDADE
NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.03.07.014.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação (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.
Lucílio Mendes Raposo - Diretor Substituto do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 15/04/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
123º NADIA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
RUA PADRE WALTER DONATI, 143 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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- CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2015” ,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—

Informes
Processo eleitoral Conselho Tutelar
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia: 		

07/04/2015 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 161/2014
Contrato nº: 014/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Integrade Soluções Informática, Controle Patrimonial e Avaliações Ltda. ME.
Objeto: Contratação empresa especializada para prestar serviços de inventário físico do
ativo imobilizado para atender à obrigatoriedade das normas brasileiras de contabilidade
aplicada ao setor público (NBCASP) NBC T 16.9, Portaria STN 406/11.
Valor: R$ 117.352,19.
Vigência: 03 (três) meses.
Data de assinatura: 11/03/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo.
Assina pela contratada: Gustavo Lagranha Amaral.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
PREGÃO Nº. 366/2014
Contrato nº: 050/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alutent Estruturas Modulares Ltda.
Objeto: Aquisição tipo concha e instalação em cima de um palco de alvenaria no Parque
da Cidade.
Valor: R$ 164.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/03/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Márcio Reis do ROsário.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 3ª Reunião Ordinária de 2015,
a realizar - se:
Dia: 		
09/04/2015
Horário:
9h (nove horas)
Local:
OAB
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 3642.5398)
Pauta:
•
•
•
•

ENCONTRO DOS SURDOS
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
REATECH 2015
PLANO DE AÇÃO
Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Tribuna do Norte

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados
a comparecer à 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo
discriminados:
Dia: 		
09/04/2015 (quinta - feira)
Horário: 		
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223
Pauta:
1. Conferência Municipal do Idoso;
2. Semana de Enfrentamento da Violência contra o Idoso (15 de junho);
3. Informes.
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 327/2011
Contrato nº 080/2012 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização
e manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de arrecadação.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 16/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 10/04/16.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 6,65%, passando de R$ 205.054,35 para R$
218.690,46.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 328/2011
Contrato nº 079/2012 Aditamento nº 001/2015
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de recursos humanos.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 16/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 10/04/16.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 6,65%, passando de R$ 6.606,88 para R$ 7.046,24.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 329/2011
Contrato nº 081/2012 Aditamento nº 001/2015
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de recursos humanos.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 16/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 10/04/16.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 6,65%, passando de R$ 120.207,01 para R$
128.200,78.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 138/2013
Contrato nº 161/2013 Aditamento nº 001/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de desobstrução de rede de
ramais de esgoto de galeria de águas pluviais, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Gibello & Gibello Ltda. EPP.
Data de assinatura: 12/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
13/10/2015.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Alfredo José de Oliva Gibello.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 025/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 25/15, que cuida de “Aquisição de cestas básicas”,
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 049/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 49/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada da prestação de serviço de manutenção e limpeza dos lustres do Palacete da
Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 017/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 17/15, que cuida de “Aquisição de madeiramento que
serão utilizados em casa provisórias e/ou serviços emergenciais”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): Comércio de Madeiras e Materiais para Construção 1906 Ltda.
EPP (01, 02, 03 e 04); D’A Fazenda Madeiras Ltda. ME (06, 07 e 08). Item impróspero: 05.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 021/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 21/15, que cuida de “Aquisição de computador portátil
e projetores multimídia (Datashow) e aparelhos de televisão”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): HSX Comércio e Serviços EIRELI (03); Valdemar Fernandes da
Silva ME (02). Item fracassado: 01.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 024/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 24/15, que cuida de “Aquisição de televisores Led,
Geladeira, Fogão de 047 bocas e Micro-ondas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/lote): Guimarães e Marques Suprimentos para Informáticam Ltda EPP (02). Itens
imprósperos: 01, 03, 04 e 05.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 027/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 27/15, que cuida de “Aquisição de impressoras e
câmeras digitais para uso dos setores vinculados à Secretaria de Administração”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
EPP (03); HSX Comércio e Serviços EIRELI (02); Leandro Moutinho Caçapava Comércio
de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 26 de março de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 028/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 28/15, que cuida de “Aquisição de freezer vertical
para atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência”,
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): HSX Comércio e Serviços EIRELI (01 –
1.609,00).
Pindamonhangaba, 26 de março de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 030/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 30/15, que cuida de “Aquisição de mudas de plantas
e grama tipo esmeralda para execução de paisagismo de prédios públicos pelo período
de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Cabello Serviços de
Jardinagem EPP (01 – 3,00); Frederico José Werneck Ribeiro Plantas EIRELI EPP (02 –
3,10; 06 – 15,00); Sergio Funke ME (03 – 8,96; 04 – 8,86; 05 – 10,03; 07 – 19,50; 08 – 16,50;
09 – 15,70).
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 047/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 47/15, que cuida de “Contratação de Empresa
para prestar serviço, na área de cursos livres, responsáveis por ministrar CURSOS
PROFISSIONALIZANTES, específico de informática. As empresas deverão fornecer mão
de obra (Instrutores, coordenadores e técnicos de manutenção) para os telecentros”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (item/lote): Entek Cursos Livres Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
JULGAMENTO
CONCURSO Nº 01/2015
A Prefeitura torna público que no Concurso nº. 01/15, que cuida da “Seleção da Logomarca da
Incubadora de Empresas de Pindamonhangaba”, a Comissão Julgadora, designada pela Portaria
Geral nº. 4.374 de 15 de janeiro de 2015, no exercício de suas atribuições, julga o presente
Concurso em favor de Heitor Paim de Macedo Filho CPF nº 363.887.298-00 com 375 pontos.
Pindamonhangaba, 07 de Abril de 2015.

