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‘Nosso Bairro’qualifica moradores
do Ouro Verde e Vila São Benedito
Divulgação

As edições simultâneas do programa Nosso Bairro no Ouro Verde
e na Vila São Benedito
foram concluídas neste
ﬁnal de semana com a
entrega de certiﬁcados
aos alunos. O prefeito de
Pindamonhangaba participou do encerramen-

to nos dois locais e destacou a capacitação das
famílias para geração de
renda, por meio das oﬁcinas do ‘Nosso Bairro’.
Ele também lembrou
que o programa possibilita atividades de lazer
e confraternização entre
os moradores.
PÁGINA 5

TELECENTROS FORMAM
MAIS 300 PESSOAS EM CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

PÁGINA 3

INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL
DE MÚSICA TERMINAM SEXTA
Os artistas interessados em participar da segunda edição do Festival
de Música de Pindamonhangaba podem fazer as

Prefeito ressaltou a importância das oﬁcinas para geração de renda entre as famílias

Unidades escolares
ﬁcam mais seguras com
alarme e monitoramento
Escolas,
creches,
bibliotecas
e outros prédios
da Secretaria de
Educação da Prefeitura foram equipados com alarme
e monitoramento
24 horas, além do
reforço de concertinas. A medida reduziu o número de
ocorrências como
depredações nos
prédios, que estão
cada vez mais seguros para alunos e
proﬁssionais. Com
isso, a Prefeitura
volta suas atenções para oferecer
um ensino com
qualidade aos estudantes.

PÁGINA 3

inscrições até sexta-feira
(29), nas categorias composição inédita ou interpretação.

PÁGINA 2

PINDA CAPACITA POPULAÇÃO
PARA OBTER VAGA NO
MERCADO DE TRABALHO
Divulgação

Divulgação

Dezenas de jovens que
buscam o primeiro emprego
e pessoas que querem voltar
ao mercado de trabalho iniciaram suas aulas no programa Time do Emprego, que

ATLETISMO É
DESTAQUE NO
ESTADUAL
Concertinas nos muros das escolas completam segurança dos alunos

ESPORTES 8

oferece orientação proﬁssional, além de ensinar técnicas
de empreendedorismo, comportamento em entrevistas,
montagem de currículos,
dentre outros.

PÁGINA 7

TERÇA-FEIRA
16º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE,
PERÍODOS CURTOS DE SOL
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Financiamentos do BNDES
continuam ocultos

Na semana passada, esta Tribuna publicou a relação de cargos/empregos e salários dos servidores
públicos municipais, que recebem a partir deste mês
reajuste de 7%. Os dados foram fornecidos pela Prefeitura e pela Câmara de Pindamonhangaba, que agiram dentro das premissas legais e divulgaram listas,
referentes aos vencimentos dos cargos/empregos de
servidores ativos, aposentados/pensionistas, e também do prefeito, secretários, diretores, assessores,
vereadores... por fim, toda a folha do Executivo e do
Legislativo foram expostas ao público.
Isso se chama transparência. Por se tratarem de órgãos públicos, eles devem fazer anualmente estas publicações, bem como de todas as contratações, exonerações, balanços, suplementações, remanejamentos.
Isso é informar a sociedade ou dar a possibilidade de
que todas as pessoas saibam o que acontece na esfera
pública.
Pois bem, o Congresso brasileiro tentou agir de forma similar em relação aos empréstimos do BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social na semana passada. Os parlamentares aprovaram
um texto que determinava o fim do sigilo nos empréstimos e financiamentos do banco estatal de fomento,
porém o Governo Federal, para tristeza da população,
não titubeou e já foi logo vetando.
Com isso, mantém-se, por hora, ocultas as transações envolvendo empréstimos e financiamentos realizados com dinheiro público. Isso é inadmissível se
considerarmos o princípio de transparência pública.
O ato ‘nobre’, para não impor apenas ‘justo’ e ‘correto’ do Governo seria seguir a Lei do Congresso e permitir que toda a população pudesse consultar quanto
cada empresa, empresário ou grupo está ‘retirando’
do Tesouro Nacional, e onde esse montante será aplicado, com qual taxa de juros – que no caso do BNDES
são subsidiadas. Por fim, deixar às claras o que é feito
com dinheiro do povo.
O que a sociedade não entende é o porquê desta
ação. O Governo vai tentar argumentar que a ‘quebra
de sigilo’ é inconstitucional. Porém, assim seria se fosse um banco ou instituição de crédito privada, como
Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, mas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social não é.
Ele é público, é construído com dinheiro do povo e
seus ‘donos’ devem saber o que é feito com as cifras.

R EGISTRO CULTURAL
Divulgação

Vice
presidente
da APL na
Ciranda da
Poesia
Juraci e a filha Marina
Rubi, com início às 19h30. A
entrada é franca e a participação é livre aos interessados.
Juraci, professora de matemática, poetisa, conferencista e
escritora, é doutora em Educação Matemática; pesquisadora
da vida e da obra de Malba
Tahan; presidente do Instituto
Malba Tahan e, atualmente,
professora e autora de livros
didáticos do curso de formação de professores de Ciências da Natureza e Matemática
para as escolas do campo –
Procampo/Unitau.
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Ipem encontra irregularidades
em tacógrafos em Pinda
Em ação realizada nessa segunda-feira (25), oito veículos apresentaram
irregularidades no instrumento conhecido como “tacógrafo”

O Congresso tentou

A vice-presidente da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras, poetisa Juraci de Faria Condé, autora do
livro Manto Sagrado (Poesia
mística, 132 páginas, Editora Lighthouse, Lorena-SP –
2013) e sua filha Marina Oliveira, ilustradora da obra, são
as convidadas desta quartafeira (27), do projeto Ciranda
da Poesia, Cia Cultural Bola
de Meia, indicado para pessoas interessadas em poesia e
literatura, “uma confraria com
as portas abertas para celebrar
a poesia”. O evento, com mediação da pesquisadora e professora Sônia Gabriel, acontece em São José dos Campos,
na rua Porto Príncipe, 40, Vila
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O Ipem-SP - Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo - realizou, na segunda-feira
(25), operação de fiscalização de tacógrafos na rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro (SP-123), km 25,
no município de Pindamonhangaba, com apoio
da Polícia Rodoviária Estadual.
No total, dos 80 veículos fiscalizados a ação
encontrou irregularidades
em oito (10%). Os proprietários dos veículos
com problemas, todos caminhões, foram autuados
pela falta da verificação e
certificação do instrumento, popularmente conhecido como “tacógrafo”. A
partir da autuação, os responsáveis recebem prazo
de até 10 dias úteis para
apresentar defesa junto ao
Ipem-SP.

Divulgação

Além de registrar informações do percurso,
como respeito aos limites
de velocidade e distância
percorrida, o tacógrafo registra o tempo de condução e descanso do motorista. As multas, em casos

cidade para mais de dez
passageiros, o cronotacógrafo é fundamental
para a segurança nas estradas, sendo considerado a “caixa preta” de caminhões, ônibus e vans
escolares.

Jovens podem
participar de festival
de música

Polícias do Exército e
Científica investigam
morte de militar
As polícias do
Exército e da Perícia Criminalística de
Taubaté estão investigando a causa da
morte de um tenente
do 2º Batalhão de Engenharia de Combate.
O corpo do oficial foi
encontrado em sua
sala, no batalhão, na

de irregularidade no tacógrafo, podem variar de R$
768 a R$ 5.000, dobrando
na reincidência.
Obrigatório em todos
os veículos de transporte
com peso bruto acima de
4.536 kg ou com capa-

manhã de domingo
(24), com um ferimento causado por
arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e
internado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa
de Misericórdia, mas
faleceu às 23h50 de
domingo.

Os músicos de Pindamonhangaba e região têm até
esta sexta-feira (29) para garantir a inscrição no II Festival
de Música. É possível inscrever-se na categoria composição inédita ou interpretação.
Os interessados podem retirar
o regulamento no Departamento de Cultura, localizado
na praça Barão do Rio Branco,
22, centro.
De acordo com o regulamento, a divulgação da ordem
de apresentação será realizada no dia 8 de junho. Nos
dias 16 e 17 serão realizados
os ensaios, 18 e 19 acontece

as eliminatórias e no dia 20
é a grande final. Os músicos
irão abrilhantar as noites na
Praça da Bíblia, em frente ao
cemitério municipal. Entre os
dias 16 e 19 os músicos se
apresentarão a partir das 19
horas; no dia 20, a partir das
17 horas.
Este evento é promovido
pela Prefeitura de Pindamonhangaba em cumprimento
à Lei número 5.581, de 5 de
novembro de 2013. O objetivo
é incentivar a música entre a
juventude, revelar talentos e
promover o intercâmbio artístico cultural.

Plenária solene da APL
Altair Fernandes

Oficina de Leitura e Criação
Literária com jovem escritor
E o escritor e roteirista Danilo Passos (foto) continua fazendo sucesso com a 3ª Oficina
de Leitura e Criação Literária às
sextas-feiras, das 14 às 15h30,
na Biblioteca Municipal Vereador Rômulo Campos D’Arace. A
oficina termina nesta sexta-feira
(29) e o Departamento de Cultura já estuda a possibilidade de
organizar nova turma para esse
importante estudo.
Danilo, romancista autor de
‘O Magnata do Tempo’ (Editora
PerSe-2013), obra que será relançada, e de ‘Sussurro e outros contos’, ainda não lançada,
é pesquisador do Pibic – Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica e autor
de publicações científicas. O
jovem literato possui pesquisas
premiadas em congressos na
Fatea e na Unifei - Universidade
Federal de Itajubá e, ano passado, com o curta “Álvares”, inspirado em fragmentos poéticos
de Álvares de Azevedo, venceu
o X Festival Gato Preto de Lorena-SP. Danilo Passos também

Divulgação

Nesta sexta-feira (29),
às 20 horas, no salão de
eventos do Museu Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, local gentilmente cedido pela administração
municipal, haverá sessão
plenária solene da APL Academia Pindamonhangabense de Letras. A diretoria, sob a presidência
de Alberto Marcondes
Santiago, preparou a seguinte programação para
o evento:
- Apresentação musical dos Alunos da Fasc
- Faculdade de Música
Santa Cecília;
Homenagem ao aca-

dêmico professor Nelson
Pesciotta pelo acadêmico
e Presidente de Honra da
APL, Dr. Francisco Piorino
Filho;
- Apresentação dos livros “Histórias de uma Índia Puri”, de Mauricio Cavalheiro e “A Face do Anjo”,
de Alberto Santiago;
- “Homenagem às
Mães”, com o representante da ACL – Academia
Caçapavense de Letras,
Brasilino Alves de Oliveira
Neto;
- Palestrante do mês,
acadêmica Gislene Alves
com o tema: “Novo Olhar
Sobre os Cativos”.
Divulgação

Danilo Passos
é membro da Academia Jovem
de Letras de Lorena e cogitado
para integrar a Ala Jovem da
Academia Pindamonhangabense de Letras (criação em fase de
estudo), juntamente com suas
colegas Giovana Naldi e Amanda
Cristina e demais jovens interessados na arte literária.
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cidade
Prefeitura aumenta segurança
nas unidades escolares municipais
Divulgação

Alunos, profissionais e equipamentos da Educação estão mais seguros nas unidades

município certifica 300
moradores em diversos cursos
Pindamonhangaba possui
nove unidades de telecentros
e a população tem a oportunidade de fazer vários cursos.
O município conta com mais
300 alunos formados em diversos cursos. A entrega dos
certificados ocorreu na noite
de quinta-feira (21) no auditório da Prefeitura.
Os alunos que receberam
os certificados fizeram um dos
seguintes cursos: Informática
Básica, HTML, Planejamento e Orçamento de Finanças
Pessoais, Hardware, Rotinas
Administrativas, Marketing
Pessoal, Pró-Show e Reinserção Profissional, oferecidos
pela Prefeitura de Pindamonhangaba e Fundo Social de
Solidariedade nos telecentros.
Thainá Rafaela de Paula Rezende e Paulo Ricardo
Carneiro de Sousa são dois
alunos que aproveitaram o
tempo livre para fazer mais
de um curso. Eles concluíram
Marketing Pessoal, Reinserção Profissional, Informática
Básica e Planejamento e Orçamento de Finanças Pessoais.
“Eu me sentia envergonhada nas entrevistas, com o
curso de Reinserção Profissional, por exemplo, consegui
interagir mais, até mesmo nas
apresentações de trabalho nas

Divulgação

O prefeito destacou a necessidade de qualificação
escolas. As atividades foram
muito boas, recomendo os
cursos”, disse Thainá.
Sousa revela que não tem
computador em casa e aprendeu muitas coisas com os cursos. Ele destaca que o melhor
é que os cursos são gratuitos e
muito bons, por isto, pretende
fazer outros que são oferecidos.
Ismael Fernandes, diretor
da Entec - empresa parceira
da Prefeitura, afirma que os
professores farão treinamentos para que no próximo mês
a população possa matricularse em novos cursos.

O prefeito de Pindamonhangaba enfatiza que a capacitação é importante e a
administração municipal tem
oferecido muitas oportunidades aos moradores. “Temos
os telecentros com muitos
cursos, o Fundo Social também oferece várias atividades
de qualificação. Formamos
recentemente as turmas de
camareira, um curso importante, porque temos hotéis
chegando e é preciso de gente
capaz, que se esforça e estuda.
Parabéns a todos que estão
em busca de qualificação”.

Voltada a oferecer cada vez
mais segurança para alunos e
funcionários das 53 unidades
educacionais municipais, desde o início de 2015, a Prefeitura
de Pindamonhangaba equipou
escolas e creches com alarme
monitorado através de uma
central.
A medida resguarda, também, equipamentos mobiliários
e tecnológicos, materiais pedagógicos e de merenda, dentro
das unidades educacionais. No
decorrer do ano passado, algumas sofreram depredações e
esta medida visa reforçar a segurança nesses locais.
“É realmente frustrante, tanto para a comunidade, alunos e
professores, quanto para nós da
Secretaria de Educação, nos depararmos com prédios depredados, impossibilitados de receber
alunos e de oferecer aulas. Essas
medidas estão sendo tomadas

para resolver o problema, por
isso contamos com a parceria da
comunidade, para que acione a
polícia”, afirmou a secretária de
Educação e Cultura.
De acordo com informações
da Pasta, a agilidade no atendimento, monitorado 24 horas
por dia, principalmente em horários em que as unidades estão
fechadas, reduziu drasticamente o número de ocorrências.
Somado ao monitoramento por
alarme, as unidades escolares
receberam ainda concertinas
em seu entorno.
Outros prédios
Além das escolas e creches,
a Prefeitura instalou o monitoramento por alarme também
nas bibliotecas públicas municipais, no Espaço Cultural Teatro
Galpão, sede da Secretaria de
Educação e Cultura, setores de
Suprimentos e de Alimentação
Escolar.

Gestantes e crianças também
devem ser vacinadas contra gripe
O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de vacinação contra
a gripe. No Estado de São Paulo,
a data final para imunização está
prevista para o dia 3 de junho.
Pindamonhangaba oferece a
vacina em mais de 20 unidades
de saúde. O atendimento é de
segunda a sexta-feira, a partir
das 7h30. Basta ir à mais próxima
para se informar e proteger-se.
A vacinação contra a gripe é
destinada aos trabalhadores de
saúde, pessoas com doenças crônicas, gestantes, adultos com 60
anos ou mais, crianças entre seis
meses a menores de cinco anos de
idade e às mães que deram a luz
nos últimos 45 dias.
Na região central, os adultos

com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde devem ir à sede do
antigo laboratório e se imunizar.
O atendimento é das 8 às 16h30.
Em todo o país, algumas gestantes não estão procurando os
serviços de saúde, no entanto, elas
devem ir às unidades de saúde
para se vacinar contra a doença
e também garantir a proteção do
bebê. Além deste grupo, as crianças também devem ser levadas
para receber a vacina.
A Prefeitura de Pindamonhangaba também firmou parceria
com a Unimed Medicina Preventiva para que a população seja imunizada neste espaço. O município
pretender vacinar mais de 38 mil
moradores do grupo de risco.
Divulgação

As mães da Vila São Benedito foram à unidade
de saúde vacinar os filhos

Pindamonhangaba realiza vacinação contra HPV
Divulgação

A vacinação contra o HPV é o
método de prevenção ao câncer
do colo do útero. Todas as meninas que completarem nove anos
devem ser imunizadas. Os pais
precisam levá-las à unidade de
saúde mais próxima de casa com
a caderneta de vacinação. As mulheres, até 26 anos, portadoras
do HIV devem receber a vacina.
Meninas a partir dos
nove anos podem ser
vacinadas

O esquema vacinal é feito
em três doses, a segunda deverá ser aplicada seis meses após
a primeira e a terceira, cinco
anos depois da primeira. É importante que esta população
receba as três doses, pois a eficácia é de 98% para prevenção
de câncer e útero e 100% para
verrugas genitais.
A sala de vacinação do Centro de Especialidades Médicas
também faz a imunização das
meninas. Esta vacina está na rotina, ou seja, não é uma campa-

nha com prazo para início e fim.
Os pais devem levar as filhas às
unidades de saúde, é preciso ficar atento à data, para não atrasar o esquema de imunização.
De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer do colo
do útero é uma doença grave e
pode ser uma ameaça à vida.
No Brasil, é a segunda principal causa de morte por câncer
entre mulheres. O órgão também ressalta que a vacina não
protege contra outras doenças
sexualmente transmissíveis.
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Martim Cesar pede
melhorias para a
Quadra Coberta

Professor Osvaldo participa Ricardo Piorino elogia atuação
da Audiência Pública do
do Exército e do Comandante,
Plano Municipal da Educação Tenente Coronel Rogério Caum

MARTIM CESAR

AT E N D E R S U A R E I V I N D I C A Ç Ã O
PARA A COBERTURA DA

POLIESPORTIVA

DO

QUADRA

VILA RICA

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

ASSESSORIA
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Durante esta semana, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
apresentou Moção de Congratulações ao Comandante
do “Batalhão Borba Gato”
- Tenente Coronel Rogério
Caum, pela comemoração
do 69° aniversário de criação da Organização Militar
em nossa cidade, bem como
pelos relevantes serviços que
a corporação tem prestado em
nossa cidade.
Piorino destacou que,
além da responsabilidade
na formação de soldados
disciplinados e aptos à defesa da Pátria, a instituição
tem contribuído em diversas
ações sociais no município

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

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

ria Aparecida Pedroso Rocha
Pena, salientou sobre a grande
responsabilidade, seriedade
e comprometimento sobre a
realização do Plano Municipal
de Educação e a realização de
uma audiência pública para
discutir e traçar as estratégias
para atingir as metas previstas
no Plano Nacional de Educação.
As 20 metas foram apresentadas pelas Gestoras Regionais
de Educação Irene Aguiar
Mello, Ana Cláudia Pinheiro,
Irene de Almeida Barbosa
e pela Diretora Pedagógica
Márcia Ferreira Silva, e foram
debatidas pelos presentes na
Audiência.
“Nós professores somos
pessoas que temos a responsabilidade de conscientizar e tentar
mudar o mundo, não desistimos
de lutar por esse ideal no dia a
dia, ensinamos a nossos alunos
o que é moral, o que é ético e o
que é honesto, pois esses fatores
são primordiais para a educação
de nosso país”, ﬁnalizou o vereador Professor Osvaldo.

VEREADOR RICARDO PIORINO

Roderley Miotto comemora aprovação Dr. Marcos Aurélio cobra
da suspensão da Resolução que transfere diversas melhorias para o
bairro do Araretama
a iluminação para os municípios
O vereador Roderley Miotto
(PSDB), comemora a aprovação pelo
plenário da Câmara dos Deputados,
por unanimidade, no último dia 28 de
abril, a suspensão de parte da Resolução
Normativa 479/12, da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, que
repassa aos municípios a implantação,
expansão, operação e manutenção da
iluminação pública.
Desde 2013, o vereador vem
apontando e informando ao Executivo
Municipal os problemas que seriam enfrentados na cidade, quando o serviço
fosse repassado.
O vereador encaminhou nestes
dois anos, diversos requerimentos,
além de ter realizado na Câmara Municipal de Pinda, uma audiência pública
para tratar do assunto.
Desde que iniciou os trabalhos
sobre a iluminação pública da cidade, o
vereador vem apontando de que se trata
de uma norma ilegal, como consta em
um de seus documentos, encaminhados
ao Governador Geraldo Alckmin e ao
Presidente do Codivap.
“Considerando que, desta forma,
a ANEEL está ampliando obrigações,
bem como gerando ônus aos munícios,
assim, invadindo matéria reservada à
lei, violando o princípio da legalidade. Os municípios arcarão com custo
elevadíssimo de gestão, manutenção
FOTOS: ASSESSORIA

DE

e administração, uma vez que serão
obrigados a receber todo ativo administrativo pela concessionária”, explica
Roderley Miotto.
O vereador destaca um paragrafo
do requerimento nº 2001/14, enviado
ao Executivo: Hoje, Pinda vive um caos
com relação a iluminação pública: lâmpadas queimadas que demoram para
serem trocadas e um número reduzido
de funcionários fazendo os serviços.
Agora com a aprovação pela Câmara,
da suspensão de parte da Resolução, a
mesma foi encaminhada para o Senado,
que deverá votar em 30 dias.
“Uma das informações sobre o
Decreto é de que a medida é inconstitucional, principalmente pela cobrança
da CIP (Contribuição de Iluminação
Pública), a qual votei contra, pois
acredito e venho sempre alegando
a inconstitucionalidade. O assunto
sempre foi seríssimo, e continuarei
trabalhando nesta bandeira até que a
resolução de fato seja suspensa, e os
serviços voltem a ser realizados pelas
empresas responsáveis e a
população não
tenha mais que
pagar o prejuízo”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), sempre atuante e participativo,
está cobrando estudos e
providências do Poder
Executivo para que realize
diversas melhorias no bairro do Araretama. Dentre as
solicitações estão a limpeza nas áreas públicas, a
manutenção dos pontos de
ônibus e a implantação de
ciclovia na avenida Nicanor Ramos Nogueira. Além
disso, o vereador quer uma
solução para os problemas
de esgoto e iluminação em
alguns pontos do bairro.
“Sempre estive e estarei à
disposição dos moradores
do Araretama, cobrando os
órgãos públicos, principalmente, quando o assunto
for o bem-estar da população e a saúde pública”,
destacou o vereador Dr.
ASSESSORIA

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

V EREADOR
R ODERLEY
M IOTTO ,
VINHA
MANIFESTANDO
SUA
PREOCUPAÇÃO
QUANTO A

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

de Pindamonhangaba, destacando o combate à dengue
e o auxílio à população, com
a disponibilização de equipamentos e serviços, sempre
que necessário.
“A Corporação é um
orgulho para nossa cidade,
com participação ativa em
diversas ações sociais, sem
medir esforços na realização
de atividades, em benefício
da população. O Comandante
do Batalhão - Tenente Coronel Rogério Caum - está
de parabéns pelo brilhante
e honroso trabalho que vem
realizando frente ao comando
da corporação”, enfatizou
Ricardo Piorino.

DE

DE

VEREADOR

AGRADECE O PREFEITO POR

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou, no último dia 13
de maio, da Audiência Pública
referente ao Plano Municipal da
Educação, realizada na Câmara
de Vereadores.
A Audiência realizada pela
Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Cultura,
apresentou as propostas de
metas e estratégias para o Plano Municipal de Educação, a
serem realizadas entre os anos
de 2015 a 2025, elaboradas com
base na Lei nº 13.005 de 25 de
junho de 2014.
A Audiência contou com
diversas autoridades, entre elas
a representante da Dirigente Regional de Ensino, professores,
gestores, diretores, representantes do Conselho Municipal
de Educação, pais e alunos, que
vieram participar e prestigiar
este importante evento que vai
nortear o futuro da Educação
em nosso município.
Em sua fala a Secretária
de Educação, Professora Ma-

TEM S I D O U M G RAN D E

PARCEI RO D A CI D AD E ”

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

FOTOS: ASSESSORIA

O

“E XÉRCI TO

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

de Mello, na Quadra Coberta.
Nesta rua tem um buraco que
também diﬁculta a entrada dos
moradores em suas residências, além de colocar em risco
a segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao Prefeito Vito Ardito Lerario, pelo atendimento
de sua Indicação referente
à construção da cobertura
da Quadra Poliesportiva na
Praça Tancredo Neves, localizada entre as ruas Professora
Idalina Cesar, Francisco de
Oliveira Penteado e Vicente
Corrêa Leite, no Loteamento
Residencial Vila Rica. Esta
obra visa promover uma
melhor qualidade de vida aos
esportistas da região.
C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitas
melhorias no piso asfáltico
da rua Manoel Cembranelli,
na altura do número 283, na
Quadra Coberta. O vereador alega que a referida via
encontra-se com um grande
buraco que está diﬁcultando
a entrada dos moradores em
suas residências, além de
colocar em risco a segurança
dos condutores de veículos e
pedestres que transitam pelo
local.
Ainda na Quadra Coberta
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo é
que também seja feito melhorias no piso asfáltico na rua
Professora Francisca Bicudo
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Marcos Aurélio Villardi.
UPA 24 Horas
O vereador Dr. Marcos
Aurélio tem acompanhado, com determinação e
empenho, a construção da
UPA 24 horas no bairro
Araretama.
Ele está muito contente com a construção da
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), já que esta
era uma solicitação antiga
do vereador, devido a necessidade de um melhor
atendimento na área da
saúde naquela região. Dr.
Marcos Aurélio sempre
apresentou requerimentos
para a implantação de um
PA 24 horas neste bairro,
um dos mais populosos
de Pindamonhangaba. “A
UPA do Araretama vai possibilitar uma melhora no
atendimento e na assistência médica a toda
a região, trazendo
mais conforto e
segurança, caso
haja a necessidade
de um atendimento de emergência,
além de aliviar
o PA do centro”,
enfatiza o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi.

Como consultar uma
Lei no Portal da Câmara

ABRA

O PORTAL DA

CÂMARA:

WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
EM SEGUIDA, NA ABA DO LADO

ESQUERDO, CLIQUE EM

DIGITE

LEI

O TEOR DA PESQUISA,

NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM DE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA

LEI,

EM SEGUIDA CLIQUE EM PESQUISAR

O

RESULTADO APARECERÁ EM

SEGUIDA, COM DETALHES SOBRE A

LEI

PESQUISADA E O ARQUIVO PARA

IMPRESSÃO

QUESTÃO DA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

VEREADOR DR. MARCOS
AURÉLIO VILLARDI

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

ASSESSORIA

DE

DE

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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OPORTUNIDADES
‘Nosso Bairro’ encerra edições no
Ouro Verde e na Vila São Benedito
O programa Nosso
Bairro encerrou duas edições no final de semana:
sexta-feira (22), no Ouro
Verde e, sábado (23), na
Vila São Benedito. Mais
uma vez, a iniciativa teve
muito sucesso por onde
passou e segue deixando
saudades e transformando
vidas.
O prefeito de Pindamonhangaba prestigiou
as duas festas de encerramento e entregou certificados simbólicos aos
destaques de cada turma
das oficinas de lazer e de
artesanato. “O programa
Nosso Bairro é uma oportunidade para melhorar a
vida das pessoas, porque
além do lazer e de unir a
comunidade, ensina uma
profissão, que gera autoestima e ajuda na renda
familiar”, analisou.
No mês que o programa
esteve nos dois bairros,
mais de 30 oficinas foram
realizadas, beneficiando

moradores de toda a cidade, pois é possível que
pessoas de outras regiões
também participem das
aulas. Entre as modalidades ensinadas, estão: pintura em tecido, massoterapia, balé infantil, bonecas
de pano, corte de cabelo,
tapetes com lycra, zumba,
unhas decoradas, dança de
salão, chinelos decorados,
capoeira e decorações com
garrafas pet, entre outras.
Durante o encerramento, os formandos fizeram
exposição das peças desenvolvidas nas oficinas e
a população pôde cortar o
cabelo, fazer unhas decoradas e quick massagem.
Os participantes das oficinas de lazer se apresentaram. Houve ainda a participação da Brinquedoteca,
atendimentos de saúde
com verificação da pressão arterial e IMC, Cidade
Mirim do Trânsito e atividades recreativas do Pinda
Consciente.
Divulgação

Para Sofia (primeira na foto), o ‘Nosso Bairro’
possibilitou a realização de sonhos
Divulgação

A aluna Fabiana, de cabeleireiro, descobriu no
‘Nosso Bairro’ uma nova profissão

Divulgação

Prefeito e autoridades parabenizam formandos no encerramento do ‘Nosso Bairro’ no Ouro Verde
Seguidoras do
‘Nosso Bairro’
Uma tendência que se
vê em todas as edições do
programa são as pessoas
que ‘seguem’ a tenda para
onde ela estiver e participam das oficinas mais
de uma vez ou de novas
opções. É o caso das irmãs Sônia Maria e Maria
Elizabete de Assis Silva. A
primeira mora no Araretama e a segunda, no Ouro
Verde. “A primeira vez
que participei do ‘Nosso
Bairro’ foi no ano passado, quando ele estava no
Campo Alegre. Foi uma
surpresa, porque eu já gostava de artesanato, tenho
paciência para aprender e
comecei vendendo. Então,
comecei a receber muitas
encomendas, por isso, não
parei mais de fazer os cursos”, disse Sônia. “Dos cursos que fiz, hoje não tenho
mais nem estoque em casa,
já vendi tudo. É uma ajuda
muito grande no orçamento de casa”, completou.
Sua irmã Elizabete
concorda. “Gosto muito

de artesanato, até dei aula
de crochê. Acompanho
o ‘Nosso Bairro’ desde
2004 e, onde a professora de boneca de pano for,
eu vou atrás. Sempre tenho muitas encomendas e
gosto muito do que faço”,
afirmou.
Novos horizontes
Fabiana Alessandra de
Freitas Silva, moradora da
Vila São João, fez a oficina de cabeleireiro. “Sempre gostei, mas nunca
tinha tido oportunidade.
Foi ótimo, a professora
Glória ensina bem, todo
mundo pegou com facilidade. Aprendemos corte,
tintura, escova e chapinha”. Agora, ela pretende
fazer mais cursos. “Com
certeza, encontrei minha
profissão. Era cozinheira
mas agora gosto mais de
ser cabeleireira. Vou fazer
mais cursos e depois vou
correr atrás para desenvolver o meu trabalho”,
afirmou.
Realização de sonhos
A moradora da Vila
São João, Sofia de Souza

Bastos, fez as oficinas de
chinelos decorados, dança do ventre e massoterapia. “Faz tempo que a
gente estava esperando o
‘Nosso Bairro’ vir para cá
e foi muito bom, muito
importante para o bairro”,
disse. “O programa trouxe para as oficinas muitas
pessoas que achavam que
não eram capazes de fazer
nada, uniu a comunidade.
Foi sempre um perguntando para o outro, um
ajudando o outro, isso é
muito bom para os adultos e para as crianças também, que estavam sempre
empenhadas e empolgadas nas suas atividades”.
Para ela, o ‘Nosso Bairro’ foi ainda mais especial.
“Eu sempre quis fazer um
curso de massagem. A
vida toda, sempre tentei,
mas tanta coisa já aconteceu, fui colocando outras
prioridades na frente e
deixando passar. Hoje, eu
posso dizer com certeza
que tive esse sonho realizado. Durante o curso, as
pessoas elogiavam e senti

que levo jeito. Acho que
fui bem porque era uma
coisa que eu queria muito
aprender. Muito além da
geração de renda, o ‘Nosso
Bairro’ trouxe para mim e
para minhas amigas, uma
oportunidade de realização pessoal”, concluiu.
Divulgação

Sônia Maria
Divulgação

Maria Elizabete

Pindamonhangaba recebe nova temporada
do Projeto de Formação de Professores
Pindamonhangaba
está recebendo mais uma
etapa do Projeto Formação de Professores da
Rede Pública. A cerimônia
de lançamento foi realizada na quarta-feira (20), na
Casa Transitória Fabiano
de Cristo, com a participação de representantes
da Prefeitura, Novelis,
IEE - Instituto Esporte &
Educação – presidido pela
medalhista olímpica Ana
Moser, além dos professores participantes.
Os encontros terão a
participação de 64 profissionais, sendo 50 professores e 14 gestores da
Rede Municipal de Ensino. O projeto terá cinco
etapas de capacitação, totalizando 80 horas de formação presencial e 20 ho-

Divulgação

ras de acompanhamento a
distância.
“É com muita alegria
que damos início a mais
um ano do projeto Formação de Professores da
Rede Pública em Pindamonhangaba, e, mais uma vez,
contando com o apoio da
Novelis. Os professores que
serão atendidos no município são pedagogos e, diante
dessa realidade, formaremos professores para atuarem com o movimento com
intencionalidade e maior
qualidade”, afirma Ana
Moser, presidente do IEE.
“Ficamos muito felizes
com a receptividade que
o projeto teve em 2014, e
possibilitar o segundo ano
do projeto é muito gratificante, em especial porque
sabemos do comprome-

Mais de 60 profissionais da Rede Municipal estão participando da capacitação
timento dos participantes
e da Secretaria de Educação”, comenta Eunice
Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis.

“Que a oportunidade
dessa continuidade seja
encarada por todos nós
como uma extensão do conhecimento, uma oportunidade ímpar que desen-

volverá nossa habilidade
e a parte física que cabe a
nós, pedagogos, desenvolvermos em prol dos alunos
da Rede Municipal. E que
possamos dar continuida-

de sempre e melhorarmos
ainda mais, pois conhecimento partilhado é conhecimento vivo”, destacou a
secretária de Educação e
Cultura da Prefeitura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 004/2015
Contrato nº: 090/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de
manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças quando necessário
para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos instalados nas unidades escolares e projetos
da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Pindamonhangaba, conforme Termo de
Referência.
Valor: R$ 56.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 13/05/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Edinaldo Lopes de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 021/2015
Contrato nº: 083/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Objeto: Aquisição de aparelhos de televisão.
Valor: R$ 5.140,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 16/04/15.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Thyago Telles Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer.
Contrato nº: 084/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Valdemar Fernandes da Silva ME.
Objeto: Aquisição de projetores de multimídia (Datashow).
Valor: R$ 5.196,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 16/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Valdemar Fernandes da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 024/2015
Contrato nº: 086/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de televisores.
Valor: R$ 5.070,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Diego Artur Marques Guimarães.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 032/2015
Contrato nº: 089/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
Objeto: Aquisição de aparelhos de som (micro system).
Valor: R$ 1.500,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/05/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 037/2015
Contrato nº: 087/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Objeto: Aquisição de lanches (itens para café da manhã) para pacientes do CAPS (Centro de
Atendimento Psicossocial).
Valor: R$ 23.036,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/05/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 042/2015
Contrato nº: 088/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite, etc) para o consumo do porto do Corpo de
Bombeiros de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses.
Valor: R$ 22.890,72.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/05/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio
Departamento de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 035/2011
Contrato nº 102/2011 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Vieira Marques & Vieira Marques Complementação Diagnóstica S/S Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de endoscopia.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 24/05/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor, com base no índice IPC-FIPE 6,61%, passando o valor unitário
de R$ 85,02 para R$ 90,64.
Data de assinatura: 02/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Clovis Vieira Marques Junior.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 306/2011
Contrato nº 058/2012 Aditamento nº 002/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a transporte
coletivo de passageiros pela modalidade fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito municipal,
pelo período de 12 (doze) meses. Todos os serviços terão como ponto de partida e chegada o
Centro de Especialidades Médicas (CEM).
Contratada: Naressi & Naressi Transportes Ltda. ME.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 13/03/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total atualizado do contrato, com base no índice IPC-FIPE 6,65%,
passando o valor unitário de R$ 511.559,69 para R$ 545.578,41.
Data de assinatura: 04/03/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Dirley Naressi.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 326/2011
Contrato nº 082/2012 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 finanças.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 16/03/15.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 10/04/16.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total do contrato, com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$
112.757,38 para R$ 120.255,75.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 030/2012
Contrato nº 097/2012 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Intervale Informática Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração,
manutenção e suporte técnico de link de acesso a internet pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 19/10/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total atualizado do contrato com base no índice IPC-FIPE de
6,61%, passando o valor mensal de R$ 123.395,03 para R$ 131.551,44.
Data de assinatura: 27/03/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Wagner Valentini Vieira de Souza.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 040/2012
Contrato nº 085/2012 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Aquisição de produtos para lanche, servido nos cafés da manhã
tuberculose em tratamento supervisionado.
Contratada: J. F. Rezende EPP.
Data de assinatura: 10/04/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 10/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total atualizado do contrato com base no
6,65%, passando o valor mensal de R$ 8.629,51 para R$ 9.203,37.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 059/2014
Contrato nº 089/2014 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
entrega de documentos e pequenos volumes, pelo período de 12 meses.
Contratada: Tania Maria Moreira 27014708899.
Data de assinatura: 27/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 06/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total atualizado do contrato com base no
6,61%, passando o valor mensal de R$ 1.203,90 para R$ 1.283,48.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Tania Maria Moreira.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 013/2015 de “Aquisição de sucos e refrigerantes para
atender a Secretaria de Educação e Cultura em suas atividades como reuniões, eventos e oficinas
pedagógicas”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinadas em 05/05/2015:
ATA nº 025/2015
ITEM

dos pacientes com

índice IPC-FIPE de

coleta, transporte e

índice IPC-FIPE de

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

DESCRIÇÃO

01

UNID.

1.005.001.002379 SUCO DE FRUTAS - 1000 ML
SUCO DE POLPA DE FRUTAS NATURAL DE
ACORDO COM AS FRUTAS TÍPICAS DE ÉPOCA,
COMPOSTOS POR: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO
CONCENTRADO
DE
FRUTAS,
AROMA
NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E
ANTIOXIDANTE
ÁCIDO
ASCÓRBICO,
EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 1 (UM) LITRO

MAGUARY

5,50

1.500

02

LA

1.005.001.013070 REFRIGERANTE SABOR
COLA
REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA COM 350
ML. SABOR COLA (ÁGUA GASEIFICADA,
EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA,
CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS
338 E AROMA NATURAL); NÃO CONTER
GLÚTEN.

AMBEV

2,85

4.000

03

LA

1.005.001.013071 REFRIGERANTE SABOR
GUARANÁ
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ. LATA COM
350
ML.
SABOR
GUARANÁ
(ÁGUA
GASEIFICADA, AÇÚCAR E EXTRATO VEGETAL
DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, AROMA
ARTIFICAÇÃO DE MENTA, ACIDULANTE:
ÁCIDO
CÍTRICO;
CONSERVADORES;
BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE
POTÁSSIO; CORANTE: CARAMELO TIPO IV)

AMBEV

2,85

4.000

* Publicar 01 Vez

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 028/2015 de “Aquisição de freezer vertical para
atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em
10/04/2015:
ATA nº 021/2015
ITEM

PREGÃO Nº 088/2014
Contrato nº 123/2014 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação médicos em oftalmologia com
fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de
exames, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 05/05/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 11/09/15.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total atualizado do contrato com base no índice IPC-FIPE de
7,21%, passando o valor mensal de R$ 35.512,00 para R$ 33.784,02.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP
MARCA
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ELECTROLUX
1.609,00
FREEZER VERTICAL
FE22
FREEZER VERTICAL, 01 OU 02 PORTAS,
CESTOS
E
GRADES
REMOVÍVEIS
E
REGULÁVEIS, COM DRENO, VOLTAGEM 110
V, MEDIDAS APROXIMADAS: 60 X 153 X 69
Cm [L X A X P], FROST FREE CERTIFICADO
DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES
APÓS
A ENTREGA DO PRODUTO
E MANUAL
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
DESucesso,
INSTRUÇÃO
PORTUGUÊS.
FLUXO
DE
Av. Nossa Senhora do Bom
1400EM
– Alto
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
AR QUE
DISTRIBUA UNIFORMEMENTE
O AR
Telefax: (12)
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
FRIO NO INTERIOR DO FREEZER, NÃO
CONTENDO CFC. COR: BRANCA.
01

Peça
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 056/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 56/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de colonoscopia pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior,
considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, dá provimento ao
recurso da empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos, através
do processo externo 11400 de 15/04/2015, e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos (01).
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 088/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 88/15, que cuida de “Aquisição de areia média lavada
para ser utilizada em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto,
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (item/preço R$): Liga Comércio de Material
para Construção Ltda. EPP (01 – 76,97).
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 167/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) NOBORU OBARA,
responsável pelo imóvel situado a RUA FERDINANDO BOLIS, S/N, Bairro CRISPIM,
inscrito no município sob as sigla NE11.11.14.028.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da
limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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 02/06/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
133º ELAINE APARECIDA ZYMBERKNOPF
RUA JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS FILHO, 29 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-594
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 165/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SEBASTIANA DE SOUZA PEREIRA,
responsável pelo imóvel situado a PAULINO SCHMITZ, S/N, Bairro JD MARIANA, inscrito no
município sob as sigla SO110907013000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.469, DE 20 DE MAIO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.459, de 14 de maio de 2015, onde se lê “durante
o período em que a mesma encontrar-se em licença saúde” leia-se “durante o período em que a
mesma encontrar-se em gozo de férias”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO PREGÃO Nº. 094/2015
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 094/2015, que cuida da “Aquisição de herbicida indicado
para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, conforme solicitado pelo Departamento de
Serviços Municipais” fica adiado SINE-DIE, para análise de impugnação.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 030/2015 de “Aquisição de mudas de plantas e grama
tipo esmeralda para execução de paisagismo de prédios públicos pelo período de 12 meses”,
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas
em 10/04/2015:
ATA nº 022/2015
ITEM

01

M2

ATA nº 023/2015
ITEM

Empresa:

CABELLO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA. EPP

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

***

3,00

30.000

DESCRIÇÃO
1.031.001.013207 - GRAMA ESMERALDA
Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

02

M2

1.031.001.016962 - GRAMA BATATAIS EM
PLACAS

WR PLANTAS

3,10

10.000

06

CX

1.031.002.014974 LIRIO AMARELO
LIRIO AMARELO, CAIXA COM 10 MUDAS
CADA, ALTURA MÍNIMA DE 10 A 15 CM.
Empresa:
SÉRGIO FUNKE – ME

WR PLANTAS

15,00

150

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

S.ALOHA

8,96

150

ATA nº 024/2015
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

03

CX

04

CX

05

CX

07

CX

08

UNID.

DESCRIÇÃO
1.031.002.014646 - IRESINE
MUDA DE IRESINE, CAIXA COM 15 MUDAS,
ALTURA ENTRE 10 E 15 CM CADA
1.031.002.010751 - CLOROFITO
CLOROFITO, CAIXA COM 15 MUDAS,
ALTURA ENTRE 10 E 15 CM CADA
1.031.002.015196 FLOR DO GUARUJÁ
FLOR DO GUARUJÁ, CAIXA COM 15
(QUINZE) MUDAS, ALTURA MÍNIMA DE 10
CM A 15 CM CADA
1.031.002.010674 IXORIA - IXORA COCCINEA
L. CAIXA COM 15 UNIDADES
IXORIA - IXORA COCCINEA L. - CAIXA COM
15 UNIDADES, ALTURA ENTRE 10 E 15 CM
CADA
1.031.002.015194 AGAVE AMERICANA
AGAVE AMERICANA, MUDA, HASTE COM
ALTURA MÍNIMA DE 30 CM

S.ALOHA

8,86

150

S.ALOHA

10,03

150

S.ALOHA

19,50

150

S.ALOHA

16,50

300
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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, o candidato nominado a seguir, munido 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 DE
Certidão
de Casamento;
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES
E COMPRAS
Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso,
1400
– Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
07 - Certificado
de reservista
(sexo
masculino);
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
08 - ComprovanteTelefax:
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 02/06/2015 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
179º ERIKA APARECIDA DE SOUZA ATHAIDES
RUA SUIÇA, 2240 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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 02/06/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
134º ROSEMEIRE DE JESUS GODOY
PRAÇA DR. EMÍLIO RIBAS, 58 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-051
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TABELA DE VENCIMENTOS - MAIO 2015
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

								
TABELA
DE VENCIMENTOS
- MAIO por
2015 concurso
Cargos
e empregos
providos
Cargos e empregos providos por concurso público - Lei Nº 5.776

A
1.361,19
2.328,13
1.429,25
1.361,19
1.575,77
1.575,77
1.915,34
1.575,77
1.824,14
1.824,14
967,38

B
1.429,25
2.444,54
1.500,71
1.429,25
1.654,56
1.654,56
2.011,11
1.654,56
1.915,35
1.915,35
1.015,75

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – AltoRETIFICAÇÃO
do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax:
(12)
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
A Prefeitura comunica
em
publicação
veiculada
neste Jornal em 22/05/15, p. 6, concernente ao
Pregão (Registro de Preços) nº. 039/2015, rerratifica-se a grafia do nome da empresa para :
GRUPO STRATEGIA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI ME. As demais informações
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLANTAS EIRELI ME

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

REF
111
122
112
111
114
114
118
114
117
117
104

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio
Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 166/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSÉ RUBENS
BARBOSA, responsável pelo imóvel situado a RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N,
Bairro CENTRO, inscrito no município sob as sigla NE11.13.11.003.000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho
decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

CARGOS
Assist. Comercial
Assist. Técnico
Entregador
Escriturário
Montador de Past-up
Motorista
Of. de adm. Senior
Op. De computador I
Op. De computador II
Secretária Adm.
Servente

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

C
1.500,71
2.566,76
1.575,75
1.500,71
1.737,29
1.737,29
2.111,66
1.737,29
2.011,11
2.011,11
1.066,54

público - Lei Nº 5.776

D
1.575,75
2.695,10
1.654,54
1.575,75
1.824,15
1.824,15
2.217,25
1.824,15
2.111,67
2.111,67
1.119,86

E
1.654,53
2.829,86
1.737,26
1.654,53
1.915,36
1.915,36
2.328,11
1.915,36
2.217,25
2.217,25
1.175,86

F
1.737,26
2.971,35
1.824,13
1.737,26
2.011,13
2.011,13
2.444,51
2.011,13
2.328,12
2.328,12
1.234,65

G
1.824,12
3.119,92
1.915,33
1.824,12
2.111,68
2.111,68
2.566,74
2.111,68
2.444,52
2.444,52
1.296,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.468, DE 20 DE MAIO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Patrícia Galvão Junqueira, Assessora de Gestão Estratégica,
para substituir a Sra. Maristela Luzia, Diretora do Departamento de Assistência à Saúde, durante
o período em que a mesma encontrar-se substituindo férias da Secretária de Saúde e Assistência
Social.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
FILOMENA ROSEMARY DE ASSIS - ME torna público que recebeu da
CETESB Licença de Operação Nº 3004807, valida ate 29/04/2018, para
produtos diversos á Rua Haras Paulista, 34, Vila Sao Judas Tadeu,
Pindamonhangaba.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
de Pindamonhangaba
Resolução Nº25, de 28 de ABRIL de 2015
O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua Segunda Reunião
Ordinária, realizada em 28 de Abril de 2015, no uso de suas competências regimentais, Resolve:
1. Aprova com duas abstenções o RAG - Relatório Anual de Gestão de 2014.
Abstenção:
Conselheira Solange Maria de Oliveira Mello
Conselheira Helena Maciel Pereira
Motivo: Não assistiu a apresentação do RAG - Relatório Anual de Gestão de 2014
Irene Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba
Homologação a Resolução COMUS Nº25/2015
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO
LEI 5.776 - MAIO DE 2015
CARGOS
Assessor de Comunicação				2.268,40
Chefe de Edição					5.125,79
Chefe de Gabinete					5.103,90

pindamonhangaba

Tribuna do Norte
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cOTIDIANO

Pinda inicia novos Times do Emprego
O Programa Time do
Emprego deu início a duas
novas turmas na quintafeira (21), no auditório da
Prefeitura. Desta vez, o
foco são jovens em busca do primeiro emprego
e pessoas que querem se
reinserir no mercado de
trabalho. Os encontros
irão acontecer no Espaço Juventude, localizado na avenida Fortunato
Moreira.
Os times participam de
12 encontros ao todo, que
serão realizados às quintas-feiras. Os alunos irão

aprender como preencher
um currículo, técnicas de
entrevista, conhecimentos para processos seletivos, empreendedorismo,
entre outros. As aulas são
feitas das 8 às 11 e das 14
às 17 horas.
“O jovem que passa
por esse programa tem
um diferencial.Ele vai ser
preparado para ingressar
no mercado de trabalho
com segurança”, afirma
a coordenadora do Programa Time do Emprego,
Sandra Império.
Para Cristiane Traja-

no, ex-aluna do Time do
Emprego, a experiência
trouxe um grande crescimento como ser humano
e é um ponto de partida
para se conseguir um
emprego. Ela acredita
que o curso trará mais
conhecimento e oportunidades no mercado de
trabalho.
O programa é realizado pela Secretaria do Sert
- Emprego e Relações do
Trabalho do Estado de
São Paulo em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba.

Divulgação

O programa é realizado pela Secretaria do Sert - Emprego e Relações do
Trabalho do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura

Bosque comemora lei com ação de voluntariado

Pindamonhangaba
comemora, no dia 28
de maio, o aniversário
de 63 anos da Lei Ordinária nº 113 / 1952, que
denominou o Bosque da
Princesa. Para evidenciar a data, a Prefeitura
de Pindamonhangaba e
o grupo de voluntários
“Adotando o Bosque da
Princesa” farão um dia
todo de limpeza e conscientização no local.
Enquanto a Prefeitura
realiza o corte de grama
e a limpeza de vegetação,
os voluntários recolherão
lixo do chão e conversarão com os munícipes
sobre a necessidade de
conscientização e preservação da limpeza no Bosque. Os departamentos
de Serviços Municipais e
de Patrimônio Histórico
são parceiros nessa ação.
A LO 113/1952, assinada pelo então prefeito

Dr. Caio Gomes Figueiredo, determina que
ficou denominado por
“Bosque da Princesa”, o
bosque situado na praça
Cornélio Lessa, à margem direita do rio Paraíba do Sul. A lei também
incluiu no orçamento
de 1953 a verba para
construção do portal de
entrada, bancos, sanitários e além de reforma e ajardinamento no
local, entre outras providências a critério do
executivo. Assim, podese concluir que data de
28 de maio de 1952 é o
aniversário do Bosque
da Princesa tal como os
moradores da cidade o
conhecem atualmente.
Além do grupo “Adotando o Bosque da Princesa”, os munícipes que
quiserem serão bem-vindos para participar dessa
ação de voluntariado.

CMDCA - nConselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
ADITAMENTO
EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O MANDATO
2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PINDAMONHANGABA – CMDCA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal
2.626/91, bem como diretrizes aprovadas em reunião ordinária do CMDCA-Pinda no dia 28 de
abril de 2015, vem tornar público a lista dos habilitados à participar do processo de escolha de
Conselheiro Municipal da Criança e do Adolescente no âmbito da sociedade civil.

Nº

Instituição

Indicados para o processo eleitoral

1

Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção de
Pindamonhangaba

2

APAMEX- Associação
Pindamonhagabense Amor
Exigente

4- Ana Maria Rita Gomes

3

Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

6- Lilian da Silva Andrade

4

Sport Club Pindense

5

Casa Transitória Fabiano de
Cristo de Pindamonhangaba

6

Associação Pró Coalizões
Comunitárias Antidrogas do
Brasil

7

Lar da Criança Irmã Julia

8

Liceu Coração de Jesus

9

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba

1- Adriano Augusto Zanotti
2- Sthela Simões Freire
3- Edemir Ribeiro Cavalcante de Souza

5- Amauri Monteiro

7- Daniel Fonseca Francisco
8- Jocimara Pinheiro da Silva Francisco
9- André Gustavo Bevilacqua Piccolo
10- Marcos Henrique Piccolo
11- Eliane Prado Marcondes
12- Julia Stefanie dos Santos
13- José Carlos da Silva
14- Mary Lucy Siqueira Soares
15- João Gabriel Galhoti Pinto
16- Agata Irina Villani
17- Maria Giovana do Amaral
18- Marilene Aparecida Gonçalves de Araújo

Art. 1. Os habilitados acima citados deverão comparecer no dia 28 de maio de 2015 às 16h, no
Auditório da Prefeitura Municipal, para o processo de eleição que ocorrerá na forma prevista no
edital.
Art. 2. A posse dos conselheiros, tanto da sociedade civil como do poder público ocorrerá no
mesmo dia e local às 17h.
Art. 3. Após a posse, será feita a eleição da diretoria, escolhendo-se entre os presentes a função de
Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário(a), 2º Secretário(a), 1º Tesoureiro(a) e 2º Tesoureiro(a).
Desta forma, as datas ficam assim alteradas:

RESUMO DAS DATAS
Publicação da lista dos inscritos habilitados

26 de maio de 2015
27 de maio de 2015 às 16 h

Prazo recursal

28 de maio de 2015

Publicação do resultado dos recursos
Assembleia para a Eleição

28 de maio de 2015 às 16h

Assembleia para a Eleição e Posse

28 de maio de 2015 às 17h

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

Divulgação

Semana
dos Museus

Grupo de escoteiros visita a exposição de artes feitas com material
reciclado, durante Semana Nacional de Museus em Pinda

Profissionais da Educação
participam de formação
em sustentabilidade
Educadores da Rede
Municipal de Ensino
estão participando de
mais uma oportunidade de formação. Trata-se da Rais – Rede
de Aprendizagem e
Inovação em Sustentabilidade, realizada em
parceria pela Prefeitura, Novelis e empresa
Evoluir.
O primeiro módulo,
“A Arte de Aprender e o
Papel do Educador” terá
seu primeiro encontro
na quinta-feira (28), no
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
Há mais de 10 anos,
o Pasa - Projeto a Sociedade do Amanhã - colabora com iniciativas
educativas junto à Secretaria de Educação
da Prefeitura. Em 2012,
com o intento de repagi-

nar o Pasa, a Novelis estabeleceu parceria com
a Evoluir e, junto a Prefeitura, desenvolvendo
tecnologias educativas
baseadas na Aprendizagem Baseada em
Projetos, contribuindo
no desenvolvimento da
aprendizagem nas escolas e comunidades
locais.
Para o ano 2015,
mais uma novidade foi
cocriada: o Programa
Rais - Rede Aprendizagem e Inovação em Sustentabilidade, a nova
tecnologia de aprendizagem do Pasa 2015.
Esta proposta visa fortalecer e enraizar ainda
mais as ações de cunho
socioeducativo locais, e
é elaborada para atender as solicitações dos
integrantes da Rede
Municipal de Ensino

de Pindamonhangaba.
Este é um programa
de Formação de Educadores que pretende
formar um núcleo de
especialistas em práticas de aprendizagem e
inovação em sustentabilidade, os tornando
parte do movimento
de inovação das bases
educacionais. Através
de uma educação divertida, humanizada,
que valoriza a vida e
sua diversidade, serão
criadas
ferramentas
para fortalecer essa
mudança. Acreditar no
potencial da inteligência coletiva, da interiorização do conhecimento e da capacidade
de converter conhecimento em atitudes ecológicas é o convite para
os participantes do Programa Rais 2015.

A ação no Bosque
da Princesa mostra que o trabalho
de preservação do
patrimônio histórico
da cidade não pára.
Terminou no domingo (23), a 13ª Semana
Nacional de Museus,
realizada também em
Pindamonhangaba,
com grande sucesso,
somando mais de
mil participantes das
atividades no Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina,
Palacete 10 de Julho
e pontos históricos
do centro da cidade
(Largo São José, Praça Monsenhor Marcondes e Bosque da
Princesa), ocorridas
ao longo da última
semana.
“A avaliação é
excelente e superou
nossas expectativas
quanto à participação
da população e ao
interesse das pessoas
sobre a sustentabilidade. Tivemos,
inclusive, um grupo
de adultos estudantes, do Araretama,
que participou de um
debate do Cine de
Papelão no Palacete
10 de Julho, sobre a
água, e se interessou
em realizar ações
voluntárias. Ainda, as
atividades nos pontos
históricos sensibilizaram as pessoas para
serem nossos parceiros na sustentabilidade do patrimônio
histórico da cidade”,
avaliou a diretora do
Patrimônio Histórico
da Prefeitura.
Além dessas ações,
a Prefeitura está finalizando uma programação em comemoração ao aniversário de
Pindamonhangaba,
com o intuito histórico, que levará a população a redescobrir
curiosidades sobre a
formação da cidade.

PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA

26 DE MAIO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Atletismo é destaque no
Campeonato Estadual Menor
No último ﬁnal de semana, a cidade foi representada no Campeonato Estadual Menor de Atletismo, em
São Bernardo do Campo, e
os pindenses colocaram a
cidade no pódio, destacando-se na competição.
A pindamonhangabense
Isabela Assis sagrou-se vice-campeã estadual menor
nos 800 metros, marcando
o tempo de 2 minutos, 25
segundos e 57 milésimos.
A campeã da prova foi uma
atleta do Sesi e o terceiro
lugar ﬁcou com a representante do São Paulo FC.

Liga de Futsal deﬁne
regras do Salonão

Isabela Assis, à esquerda, conseguiu baixar o índice

PINDA ENFRENTA CIDADE
CUBANA NO DIA DO DESAFIO
A população de Pindamonhangaba pode realizar 15
minutos de atividade física
a partir da zero hora desta
quarta-feira (27) para ajudar a
vencer a cidade de Mayari, de
Cuba, no Dia do Desaﬁo.
Caminhada, ginástica e atividades recreativas serão oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Proﬁssionais
da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer realizarão
duas caminhadas, a partir das
7h30. Uma vai sair do Centro

Esportivo José Ely Miranda,
‘Zito’ em direção à Praça do
Cisas, em Moreira César; outra sairá do ‘João do Pulo’ em
direção ao pátio da Prefeitura. Nestes locais haverá aula
aberta de ginástica.
Também estará à disposição dos moradores os brinquedos inﬂáveis e atividades
recreativas no Centro Esportivo ‘João do Pulo’, das
14 às 18 horas. Os telefones
para informar a Prefeitura e
marcar pontos para a cidade

Outros resultados de
atletas de Pinda: Ketiley
Batista ﬁcou em 6º nos
100 metros com barreiras;
João Gabriel da Silva foi 4º
nos 800m; Jonathas Belo
Reis, 5º no salto em altura,
com outras boas colocações na prova que reúne os
melhores do Estado de São
Paulo.
Estes atletas também
integram o time que vai
defender o município nos
Jogos Regionais de Taubaté. Todas as competições
também servem de preparação.

são os seguintes: 3648-2248,
3648-1146 e 3637-5425, ou
enviar e-mail para selp.lazer@
hotmail.com.
O Dia do Desaﬁo é coordenado pelo Sesc e a entidade enfatiza que o importante é praticar alguma
atividade física por, pelo
menos, 15 minutos. Alongamento, caminhada, corrida,
voleibol, futsal, basquetebol,
natação, hidroginástica, pedalada, quaisquer atividades
físicas serão válidas.

A LPFS - Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão –
informa às equipes interessadas
em participar do Campeonato
Salonão 2015, categorias Sub
20 (masculinos nascidos em
1995 – 20 anos) e Sub 14 (masculino nascidos em 2001 – 14
anos), que devem comparecer
à primeira reunião, quarta-feira
(27), às 19h30, na sede da instituição.
A LPFS esta localizada na
rua Cap. José Martiniano Vieira
Ferraz, 167 (ao lado do Mercado
Municipal). Mais informações
pelo telefone (12) 3648-5278.

Benedito José Coelho,
presidente da LPFS

CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (23)
Unidos do Ipê 1 X 4 Etna
Santos 4 X 1 São Paulo
Ferroviária 19 X 0 Jardim Regina
Terra dos Ipês 1 X 1 Gerezim

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE

Odirley Pereira

Os alunos de hidroginástica da Prefeitura irão marcar pontos para Pinda

Odirley Pereira

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (24)
Andrada 1 X 4 Pindense
Imperial 0 X 7 Estrela
Bela Vista 2 X 4 Independente
Bandeirante 3 X 9 São Paulo
Cidade Nova 1 X 2 Terra dos Ipês
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (24)
CHAVE A
Santa Cecília 6 X 3 Bela Vista
Jardim Eloyna 0 X 2 Cidade Nova
Maricá 1 X 4 Real Castolira
Santa Cruz 2 X 4 100 nome
Campo Alegre 1 X 3 União R 8
Jardim Regina 1 X 1 Araretama
CHAVE B
Juventus 1 X 2 Moreira César
Galáticos 1 X 4 Terra dos Ipês
Flamengo 0 X 7 Fluminense
Cidade Jardim 1 X 1 Jardim Princesa
Ramos 4 X 2 Unidos Azuis

