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Festival Junino 
atrai mais de 
40 mil pessoas

O 2º Festival Junino do Vale do Paraíba reuniu mais de 40 mil 
pessoas no bairro do Bonsucesso nos quatro dias de evento, de acor-
do com os organizadores. Além de moradores de Pindamonhangaba, 
a festa trouxe famílias de outras cidades, fortalecendo o turismo e a 
economia do muncípio.

O festival reuniu dezenas de barracas de alimentação formadas 
por restaurantes dos núcleos turísticos do Piracuama e do Ribeirão 
Grande, atrações típicas das festas juninas como quadrilhas, missa 
sertaneja, fogueira, pau de sebo, shows musicais, além do trem do 
forró, dentre outros.

Pinda ganha 
novos 
profi ssionais 
para mercado 
de trabalho

O Fundo Social e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
qualifi caram profi ssionais 
para atender as exigências do 
mercado de trabalho. Nesta 
quarta-feira (10) haverá for-
matura de pessoas aptas ao 
setor de construção civil; na 
próxima semana, será a vez 
de membros do curso de seg-
mento alimentício.

Inscrições para 
corrida do 
SOS terminam 
amanhã

Os interessados em parti-
cipar da 1ª Corrida Solidária 
do SOS, que acontece neste 
domingo (14), devem fazer 
as inscrições até quarta-fei-
ra (10). A taxa é de R$ 35 e 
a largada será às 9 horas, em 
frente ao Sindicato Rural.

CAMPANHA DO 
AGASALHO VAI 
ATÉ SÁBADOCONFAB PREMIA 

200 ESTUDANTES

SHOW MUSICAL E 
PROVA DE SKATE 
NO DOMINGO

PÁGINA 8

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar certifi cados a 400 alunos das 
ofi cinas de artesanato realizadas em 18 centros comunitários do município. A 
cerimônia é aberta ao público e acontece nesta quarta-feira (10), às 15h30, no 
Palacete 10 de Julho.

Divulgação

Apresentação de quadrilhas juninas animou o público durante o Festival 
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Alunos de 20 escolas 
enviaram trovas sobre 
o tema ‘Caderno’ para 
participar do XXI Ju-
ventrova – Concurso 
Estudantil de Trovas 
destinado às escolas  
das  redes pública e par-
ticular. Participam do 
Juventrova, estudantes 
a partir do 6º ano (an-
tiga 5ª série), cabendo 
ao professor de Língua 
Portuguesa das escolas 
fazer uma pré seleção 
das trovas que serão 
enviadas para concor-
rer.  A premiação é 
realizada no mesmo 
evento que premia os 
vencedores, menções 
honrosas e especiais do 
Concurso Nacional/In-
ternacional de Trovas 
de Pindamonhangaba 
e integra as festivida-

des do aniversário da 
cidade. O concurso é 
uma parceria da Seção 
de Pindamonhangaba 
da UBT – União Bra-
sileira de Trovadores 
e a Prefeitura, por in-
termédio da Secretaria 
de Educação e Cultura 
(Departamento de Cul-
tura e Biblioteca Rô-
mulo Campos D’Arace) 
e conta com o apoio do 
jornal Tribuna do Nor-
te.

Juventrova  2015 Juventrova 
intermunicipal

Alunos vencedores recebem medalhas e certificados 

escolas participantes 
do Juventrova 2015 
as escolas que participam do Juventrova 2015 e os professores que este 
ano trabalharam a trova com seus alunos foram:
EE Alfredo Pujol – Professores ana maria Ferreira nakamura e 
alexandro Flausino.
EE Antonia Carlota Gomes - Professor maurino  Ribeiro de Souza.
EE Demétrio Badaró - Professora: natália Cristina olimpio.
EE Dirce Aparecida Pereira Marcondes -  Professora genaida de Jesus 
Pereira amorim.
EE Eloyna Salgado Ribeiro - Professoras nilcéa Rodrigues de almeida e 
nilcéa Rodrigues de almeida.
 EE Escolástica Salgado - Professora   Thassia Kristine da Silva.
 EE Eurípedes Braga - Professoras Jaqueline Sebe, Rita norberto, Rita de 
Cássia e Lucimar.
 EE Isis Castro Mello Cesar - Professora michele de Paula 
Silva gomes e. Silva.
EE Ismênia Monteiro - Professora elaine Santos.
ETEC João Gomes de Araújo - Professoras  adriana oliveira alves 
Correa e maria isolina de o. Souza.
EE José Aylton Falcão - Professoras  Elisabete e Goretti  Flores  Goffi.
EE José Wadie Milad – Professora Zilma Ramos Ferraz.                                                   
EE Manuel Cabral (Tremembé) - Professora dani guimarães.                             
EE Mário Bulcão Giudice - ana maria Ferreira nakamura.
EE Monsenhor João José de Azevedo - Professora Rosângela maria 
machado oliveira.
EE Nilce C. de Lima (S.J. dos Campos) - Professor Cláudio Luiz 
arantes Pereira.                        
EE Pedro Silva - Professor ademar                                             
EE Ryoiti Yassuda  -  Professora Lóris Frasinelli.
Colégio Santa Mônica (colégio)  - Professora michele de Paula Silva 
gomes e. Silva.    
EE Wilson Pires - Professora Fátima migoto.

Professores em uma das premiações do Juventrova

Este ano a novidade 
com relação à participa-
ção intermunicipal  foi a 
Escola Estadual Nilce C. 
de Lima, de São José dos 
Campos, com o professor 
Claudio Luiz Arantes Perei-
ra. A outra escola de outro 
município  foi a EE Ma-
nuel Cabral, de Tremembé, 
esta porém integra a Dire-
toria Regional de Ensino 

de Pindamonhangaba e já 
mantém presença em todas 
as edições do Juventrova.  
Este ano a professora res-
ponsável por esta escola foi 
a Dani Guimarães. O Colé-
gio Santa Mônica, graças à 
iniciativa da professora Mi-
chele de Paula Silva Gomes 
E. Silva, foi a única unidade 
de ensino da rede particu-
lar a participar.   
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Procissões e missa solene 
marcam Corpus Christi

O Corpus Christi foi 
celebrado com bastante 
fé e devoção em Pinda-
monhangaba na quin-
ta-feira (4).  As ruas  da 
região central amanhe-
ceram coloridas pelos 
tapetes que enfeitaram o 
percurso das procissões 
eucarísticas.

Logo nas primeiras ho-
ras da manhã, fiéis de vá-
rias paróquias saíram de 
pontos diversos da cida-
de, seguindo em direção 
a Associação Atlética Fer-
roviária. Com o ginásio 
lotado, foi celebrada Missa 
Solene, presidida pelo de-
cano, padre Vitor Hugo, da 
paróquia Nossa Senhora 
das Graças, do Jardim Im-
perial. A homilia foi feita 
pelo frei Diego Bastos, e 
a Adoração e a Benção do  
Santíssimo ficou a cargo 
do padre Rafael Santos.

A celebração contou 
ainda com a participa-
ção de diversos padres, 
diáconos, religiosos e re-
ligiosas das paróquias e 
congregações que com-
põem o Decanato Cristo 
Rei de Pindamonhanga-
ba. Com a animação da 
banda Kyrios Reggae, os 
fiéis passaram por mo-
mentos de fé e reflexão 
durante a missa. A festa 
foi marcada pela Benção 
do Santíssimo, onde mui-
tos fiéis se emocionaram 
com as palavras do padre 
Vitor Hugo destacando 
que ‘Deus está presente 
no meio de nós’.

A celebração foi encer-
rada com agradecimen-
tos a todos que ajudaram 
na organização da festa. 
Em seguida, houve a tra-
dicional distribuição de 
pãezinhos bentos.

O Prêmio por Excelência 
na Tenaris Confab vai pre-
miar os 200 melhores alunos 
do Ensino Médio de Pinda-
monhangaba nesta terça-feira 
(9), durante cerimônia no ADC 
da empresa. A solenidade de 
entrega dos certificados e da 
quantia de R$ 1.000 aos estu-
dantes começa às 9 horas. Os 
critérios para a premiação são: 
média mínima nove em todas 
as disciplinas, frequência esco-
lar e bom comportamento.  

Serão reconhecidos 170 es-
tudantes da rede estadual e 30 
da rede particular e da Escola 
Técnica João Gomes de Araú-
jo. Dos vencedores, 127 estão 
recebendo o prêmio pela pri-

meira vez; 48 pela segunda; e 
25 pela terceira vez. Segundo 
a diretora da escola estadual 
Alfredo Pujol, Beatriz Maria 
Lacerda, a iniciativa ajudou 
a construir uma nova cultura 
dentro da instituição. “Apro-
veitando o envolvimento dos 
alunos com o prêmio, nós en-
fatizamos e trabalhamos os 
valores da dedicação e do es-
forço no dia a dia”, afirma. 

Para a empresa, o prêmio 
ajuda na transformação do 
país por meio da educação. 
Em nove edições, 8 mil alunos 
de Pindamonhangaba foram 
premiados. Neste ano, os 200 
destaques possuem média 9,4 
nas disciplinas.

excelência no estudo premia 200 alunos
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Por mais que o Brasil seja um dos países que 
lideram o ranking de acidentes de trânsito, é 
também uma das nações mais preocupadas 

com campanhas de conscientização.
Estar em primeiro apenas no número de colisões não 

seria significativo se houvesse apenas danos físicos aos 
veículos, embora isso eleve substancialmente o valor 
dos seguros e de suas franquias, bem como a cota para o 
seguro obrigatório (DPVAT). O problema é que o Brasil 
é um dos líderes em mortes causadas por acidentes de 
trânsito.

E o grande vilão nessa história não é o carro/cami-
nhão/moto, nem as rodovias, que muitas vezes não têm 
condições, mas sim o/a próprio/a condutor/a. Nor-
malmente imprudente, é o/a motorista quem causa o 
acidente e sejamos ‘genéricos’ no tema motorista. Po-
demos classificá-lo como ser humano, pois os aciden-
tes urbanos são ocasionados muitas vezes pelo ciclista e 
pelo pedestre que ‘passam’ por cima de qualquer placa, 
advertência ou bom senso e se atiram na frente dos car-
ros e motos achando que a rua lhes pertence.

Não é por aí.
Contudo, independentemente do condutor ou do pe-

destre e ciclista, um dado do IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – revelou que apenas 50,2% 
da população têm o hábito de colocar o cinto no banco 
traseiro, ainda que a utilização deste item reduza mais o 
risco de morte no trânsito.

Os entrevistados mostram mais consciência quan-
do estão no banco da frente, em que 79,4% das pessoas 
com 18 anos ou mais dizem sempre usar o item de se-
gurança. No entanto, o cinto na parte traseira do veícu-
lo reduz mais o risco de morte, pois, em uma colisão, 
impede que o corpo dos passageiros seja projetado para 
frente, atingindo o motorista e o carona.

Estudo da Abramet – Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego – mostra que o cinto de segurança no 
banco da frente reduz o risco de morte em 45% e, no tra-
seiro, em até 75%. Em 2013, um levantamento da Rede 
Sarah apontou que 80% dos passageiros do banco da 
frente deixariam de morrer se os cintos do banco de trás 
fossem usados com regularidade.

Ao que parece, a utilização do cinto é hábito apenas 
de quem está à frente, visível aos guardas de trânsito. É 
como se as multas ou a não existência delas fossem mais 
importantes que a própria vida. Lamentável.

Importante, mas esquecido

metade das pessoas não usa 
cinto no banco traseiro
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Jovens músicos 
participam de festival

MÚSICA   INTÉRPRETE   CIDADE
Viela, minha viela   Verde novo  Pindamonhangaba
Stress    Paradoxo  Pindamonhangaba
Watching Over me  Alefla   Pindamonhangaba
amor    Luciana almeida  Pindamonhangaba
Violeiro, Crença e Fé  Stenio Costa  guarulhos
essências e Sabores  Laryssa brandão  Pindamonhangaba
o meu lugar   banda muzak  Pindamonhangaba
Louca por mim   dia de Fúria  Taubaté
Chão de Fogo   ana Luísa e Lucas guedes Pindamonhangaba
i have a dream   mentevolução  Roseira
Te Fazer Feliz   matheus Linder  Pindamonhangaba
Cenas e Revelações de um amor meyson Vieira  São Paulo
hágua    jan Praieira  ubatuba
Solidão    o Trolado Resistente Pindamonhangaba
Paz ao seu lado   Praiando   jacareí

Jovens da cidade e do esta-
do irão apresentar seus traba-
lhos no 2º Festival de Música 
da Juventude. O evento será 
realizado entre os dias 16 e 
20 de junho na praça da Bí-
blia, em frente ao Cemitério 
Municipal. A organização se-
lecionou 15 trabalhos para a 
categoria interpretação e mais 
15 para composição inédita. O 
júri de seleção, formado pelo 
músico Helison de Oliveira e 
pelo maestro Marcos Roberto 
de Souza, teve muito trabalho 
para escolher apenas 15 repre-
sentantes de cada categoria, 
pois, foram recebidas aproxi-
madamente 90 inscrições, vin-
das de diversos municípios. O 
Festival de Música da Juven-
tude é promovido com o obje-
tivo de revelar talentos e pro-
mover o intercâmbio entre os 
músicos. A população poderá 
prestigiar apresentações varia-
das. A diversidade de estilos é o 
que fará a grande diferença no 
evento. Esta ação é mais uma 
atividade realizada pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 

por meio do Espaço Juventude 
e do Departamento de Cultu-
ra, que promovem várias ativi-
dades voltadas às políticas de 
juventude e cultura. O Espaço 
Juventude fica na avenida For-
tunato Moreira, 355, centro. O 
Departamento de Cultura fica 
na praça Barão do Rio Branco, 
22, centro.

Os ensaios acontecem a 
partir das 19 horas, na praça 
da Bíblia. No dia 16 é a vez do 
ensaio dos selecionados na ca-
tegoria Interpretação e dia 17 
para a categoria Composição. A 
produção do festival disponibi-
lizará microfones, bateria (sem 
pratos e baquetas) e amplifica-
dores. Qualquer outro instru-
mento é de responsabilidade do 
participante.

De acordo com os organiza-
dores não haverá outra oportu-
nidade para o concorrente que 
não comparecer ao ensaio. Os 
concorrentes devem estar no 
local dos ensaios e apresenta-
ções com 30 minutos de ante-
cedência ao horário determi-
nado para início do evento.

Conheça os selecionados para o segundo festival:
CLaSSiFiCadoS (ordem de ensaio e apresentação)

CATEGORIA COMPOSIÇÃO

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO

MÚSICA   INTERPRETE   CIDADE
house of the Rising Sun  Luciana almeida  Pindamonhangaba
Soube que me amava  bianca ariel  Pindamonhangaba
Thinking out Loud   matheus Linder  Pindamonhangaba
Sara    Sou do Samba  Pindamonhangaba
Pois é, Seu Zé   Trio eskema  Pindamonhangaba
Folhas Secas   insanidade Temporária Pindamonhangaba
Primeiros erros   ana Luísa e Lucas guedes Pindamonhangaba
meu sangue ferve por você  dia de Fúria  Taubaté
bete balanço   aeronauta barata  Pindamonhangaba
Caminheiro   montbel e daniel  Pindamonhangaba
era um garoto que como eu amava 
os beatles e os Rolling Stones distrito urbano  Pindamonhangaba

Romaria    mariana Querido  Pindamonhangaba
Falamos demais   jan Praieira  ubatuba
Sentimento bom   Sula Ferreira  Pindamonhangaba
oriente    marcelo andrade  Taubaté

Campanha do Agasalho 
arrecada mais de 160 mil peças

Até o momento, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fundo Social 
de Solidariedade e demais parcei-
ros arrecadaram mais de 160 mil 
peças na Campanha do Agasalho, 
que termina no sábado (13).  

Os interessados em contribuir 
devem fazer as doações nos postos 
de coleta ou agendar um horário 
com a equipe do Fundo Social, 
para que os profissionais possam 
fazer a retirada. O atendimento 
é das 8 às 16h30, telefone 3643-
2223. Além dos agasalhos, a 
população pode fazer outros tipos 
de doações por meio deste número 
telefônico.

Para realizar a campanha do 
agasalho, deste ano, a Prefeitura 
e o Fundo Social contam com o 
apoio das escolas estaduais, onde 
é realizado o Programa Escola da 
Família, Delegacia da Mulher, Sa-
besp, Fapi-Funvic, Anhanguera, 
outras instituições, e de diversos 
estabelecimentos  comerciais, tais 
como: Magazine Luiza, Marina 
Calçados, Cozzi Magazine, Neto 
Jeans, O Lojão Magazine, Su-
permercado Excelsior, Medicina 
Preventiva Unimed, Laboratório 
Oswaldo Cruz, condomínio Real 
Ville, Gerdau, Shopping Pátio 
Pinda, entre outros.

PAlACETE 10 DE JulhO SEDIA 
POSSE DE CONSElhOS

Nesta terça-feira (9), o Pa-
lacete 10 de Julho sedia duas 
assembleias extraordinárias: 
uma para a composição do 
Conselho Municipal de Pa-
trimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico e a 
outra do Conselho Gestor do 
Parque Natural Municipal do 
Trabiju. Ambas serão realiza-
das às 18h30.

Os interessados em com-
por os conselhos devem com-
parecer no Palacete 10 de 
Julho, às 18h30. Em pauta, a 

apresentação dos decretos de 
criação dos conselhos, elei-
ção dos conselheiros repre-
sentantes da sociedade civil 
e posse dos novos membros 
para a gestão 2015/2017, 
além da eleição da diretoria 
executiva.

O Conselho de Patrimônio 
é consultivo, ligado à Secre-
taria de Planejamento da 
Prefeitura, e aberto a historia-
dores, arquitetos, restaurado-
res, arte-educadores e inte-
ressados no tema. O Conselho 

do Trabiju é gestor, ligado 
à Secretaria de Governo e 
Integração, e deverá ter dois 
representantes das seguintes 
áreas: moradores do entorno; 
produtores rurais; entidades 
ambientalistas; comunidade 
científica; órgãos estaduais; e 
Turismo / Indústria.

Conselho de Cultura
Ainda nesta terça-feira, 

o Palacete 10 de Julho rece-
berá, às 18 horas, a reunião 
ordinária do Conselho Muni-
cipal de Cultura.

Campanha do Agasalho termina no sábado (13)

Prefeitura forma 400 alunos em 
oficinas de artesanato nos bairros

 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, na quarta-fei-
ra (10), às 15h30, no Palacete 10 
de Julho, a formatura de cerca de 

400 alunos das oficinas de arte-
sanato realizadas em 18 centros 
comunitários da cidade. As Ofici-
nas de Bairro são uma extensão 

do Programa Nosso Bairro.
As aulas aconteceram de abril 

a junho, somando seis semanas 
de oficinas, com o objetivo de 

qualificar as pessoas para geração 
de renda. A produção será comer-
cializada nos festivais turísticos e 
na Vitrine Social.  

Os cursos foram: pintura em 
tela, tricô com fuxico, bordado 
ponto cruz, artesanato em cai-
xas de MDF, crochê com fuxico, 
patchwork embutido, bijuteria, 
reciclagem com papel, chinelos 
decorados, pintura em tecido, 
tapetes com lycra, decoração 
de festas com EVA, bonecas de 
pano, patch aplique, reciclagem 
com pet, unhas decoradas, pin-

tura em vidro e arranjo floral.
Os bairros atendidos dessa 

vez foram: Bosque, Maricá, Alto 
Cardoso, Bela Vista, Campos 
Maia, Cidade Nova, Crispim, 
Jardim Eloyna, Jardim Regina, 
Jardim Resende, Mandu, Mom-
baça, Parque das Palmeiras, Pa-
sin, Santa Cecília, Santana, São 
Judas Tadeu e Vila São Paulo.

Durante a cerimônia de for-
matura, haverá exposição de 
artesanato, com algumas das 
peças produzidas pelos alunos, 
além de entrega de certificados.

Oficina de pintura de tela foi uma das opções nos bairros

Arquivo Pessoal

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

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

e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

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

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

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

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

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

Vereador Professor osValdo

Vereador ricardo Piorino 

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

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

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

Vereador 

roderley 

Miotto

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

o Vereador MartiM cesar 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), sem-
pre atuante e participativo, 
continua a luta para melho-
rar a saúde dos cidadãos 
de Pindamonhangaba. Ele 
esteve reunido na última 
quarta-feira,  dia 27 de 
maio, com os membros 
do Conselho Municipal de 
Saúde e, também, com re-
presentantes da Secretaria 
da Saúde da cidade. Além 
do vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi, participaram 
da reunião os integrantes 
da Comissão da Saúde da 
Câmara, vereadores José 
Carlos Gomes - Cal e Ro-
derley Miotto.

Na ocasião, foram discu-
tidos termos sobre a implan-
tação de várias melhorias e 
também a organização na 
área da saúde do municí-
pio, em especial, a entrega 
e o funcio-
n a m e n t o 
do Pronto 
Socorro In-
fantil.

A r e u -
n i ã o  f o i 
r e a l i z a d a 
com o in-

Durante essa semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) apresentou requeri-
mento junto à Secretaria de 
Obras e Serviços, solicitan-
do, em caráter de urgência, 
as providências necessárias 
para melhorias em diversas 
ruas e avenidas dos bairros: 
Alto do Tabaú, Santana, São 
Judas, Santa Luzia e Parque 
São Domingos.

Segundo o vereador, 
“a Administração precisa 
providenciar uma operação 
tapa-buracos nos mencio-
nados bairros, bem como 
melhorar as pinturas das 
faixas de sinalização de 
trânsito, as quais se encon-
tram apagadas em diversos 
trechos”.

Dr. Marcos Aurélio se reúne 
com Conselho Municipal e 
com a Secretaria da Saúde
A intenção dA reunião foi resolver os problemAs 

de sAúde dA nossA cidAde, principAlmente, 
o funcionAmento do pronto socorro infAntil 

que é umA lutA incAnsável do vereAdor

tuito de atender aos pedidos 
dos cidadãos de Pindamo-
nhangaba, que relataram 
ao vereador Dr. Marcos 
Aurélio as dificuldades 
que enfrentam para con-
seguir alguns exames e 
atendimentos, já que hoje 
se encontram longe atingir 
a demanda em nossa cida-
de. Após o encontro, ficou 
decidido que, no dia 09 de 
junho, terça-feira, aconte-
cerá outra reunião para que 
seja discutir e solucionar 
os assuntos abordados na 
reunião passada.  “A saúde 
dos pindamonhangabenses 
sempre foi e será a minha 
prioridade. Fizemos esta 
reunião no intuito de melho-
rar a vida de todos pindamo-
nhangabenses, pois a saúde 
tem que estar em primeiro 
lugar”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Ricardo Piorino solicita melhorias nos 
bairros Alto do Tabaú, Santana, São Judas, 
Santa Luzia e Parque São Domingos

“Há necessidAde de repAros em 
diversAs ruAs e AvenidAs”

“Pequenas obras foram 
realizadas nas ruas dos bair-
ros São Judas, Santa Luzia 
e Parque São Domingos, 
prejudicando significativa-
mente a qualidade do asfal-
to e respectiva sinalização 
de trânsito”, observou o 
vereador Ricardo Piorino.

APAE / Agradecimento
O vereador agradece ao 

Prefeito Municipal e aos 
departamentos competen-
tes pelo restabelecimento 
do transporte especial aos 
alunos frequentadores da 
APAE. “Estaremos atentos 
aos serviços prestados aos 
alunos da APAE, que sem-
pre poderão contar com o 
nosso trabalho”, finalizou 
Piorino.
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam 
feitas as trocas de lâmpadas 
queimadas da quadra polies-
portiva localizada na rua 
Elpídio Sales Duarte, no Lo-
teamento Residencial Jardim 
Imperial. O vereador alega 
que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas 
que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que também seja rea-
lizada a troca de lâmpadas 
queimadas na rua Marcolino 
Silva, na altura do nº 36, e 
na rua Francisco de Assis 

Martim Cesar pede troca 
de lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

César, altura do nº330, no 
Loteamento Residencial 
Ouro Verde. A falta de ilu-
minação coloca em risco a 
segurança dos moradores 
da região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estudos 
visando a possibilidade da 
rua Soldado Roberto Mar-
condes, no bairro Campo 
Alegre, se tornar mão única 
especialmente no trecho 
estreito localizado em frente 
a Diretoria de Ensino e nos 
fundos da Escola Ryoiti 
Yassuda. O vereador alega 
que o estacionamento de ve-
ículos nos dois lados da via, 
coloca em risco a segurança 
dos alunos, professores e 
moradores.

O Plenário da Câmara de Pindamonhangaba analisou, discutiu e votou 
dois Projetos de Lei na Ordem do Dia e um que foi incluído para votação 
após os trâmites e assinaturas regimentais, durante a 19ª sessão ordinária 
realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
na segunda-feira, dia 01 de junho.

O primeiro item da pauta foi o Projeto de Lei Complementar n° 01/2015, 
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização da doação de imóveis 
nos Loteamentos de Interesse Social ocupados há mais de 5 (cinco) anos”. 
O documento foi aprovado por unanimidade.

Com a aprovação, o Prefeito está autorizado a regularizar a situação 
dos Loteamentos de Interesse Social mediante a doação dos imóveis aos 
moradores que comprovem ocupá-los, de fato, há mais de 5 anos. Para 
comprovação do prazo previsto na Lei, os interessados deverão apresentar 
prova documental ou testemunhal, matrícula escolar dos filhos, conta de 
água ou luz e documento do qual conste o endereço do respectivo imóvel. 
Para dar transparência ao processo, o parágrafo único do artigo 3º determina 
que “será publicado em jornal local os nomes das pessoas que se encontram 
cadastradas nos imóveis para que requeiram a regularização”.

A Ordem do Dia ainda contou com o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 03/2015, do vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), que “Concede a 
Comenda Capitão Bicudo Leme”. O projeto foi aprovado por 10 a zero e 
a honraria será concedida à senhora Maria do Carmo dos Santos Gomes, 
Dona Carminha, pelo trabalho e dedicação desenvolvidos em nossa cidade, 
principalmente nas comunidades Coruputubense e Salesianas, e por ser a 
primeira mulher vereadora de Pindamonhangaba, nestes 80 anos de vida.

Nova estrutura administrativa da Câmara
Incluído na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Ordinária nº 67/2015 que 

“Altera dispositivos da Lei nº 5.717, de 17 de outubro de 2014, que Dispõe 
sobre a Estrutura Administrativa da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba” foi aprovado pelos parlamentares por unanimidade.

A Câmara de Pindamonhangaba continuará com dois Departamentos 
– Administração e Legislativo – e terá 03 (três) novas Divisões, ou seja, a 
Divisão de Tecnologia de Informação permanece e foram criadas as Divisões 
de “Recursos Humanos”, “Comunicação” e “Contabilidade e Tesouraria”, 
todas subordinadas ao Departamento de Administração. No anexo II da Lei 
nº 5.717, a denominação “Diretor de Administração e Finanças” passa a ser 
de “Diretor de Administração”. Já no Departamento Legislativo permanece 
a “Assessoria Legislativa de Organização e Planejamento”. 

Na nova estrutura administrativa da Câmara também prevê que o artigo 
17, da Lei nº 5.717, de 17 de outubro de 2014, seja alterado e os novos 
cargos em comissão criados no Departamento de Administração deverão 
ser preenchidos e coordenados por empregados concursados, em função 
de confiança. Após a aprovação, o Projeto de Lei segue para o Executivo 
para sanção ou veto.  

Renúncia 
Alegando que voltará a atuar como advogado em Pindamonhangaba 

e na RMVale, o vereador Ricardo Piorino (PDT) apresentou sua carta de 
renúncia ao cargo de 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara de Pinda-
monhangaba. O documento foi lido em plenário. O cargo permanece vago 
até a eleição de um novo membro para a Mesa Diretora.

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
através do Requerimento 
nº 576/2015, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) 
homenageou o atleta Pin-
damonhangabense Christian 
Rodrigues Sotero na sessão 
do último dia 25 de maio.

O atleta representou 
Pindamonhangaba na cidade 
de Florianópolis, no dia 24 
de maio de 2014, na prova 
de IROMAM BRASIL que 
contou com a participação 
de 2.000 atletas de todo o 
Brasil e do mundo, termi-
nando a prova em 56º lugar 
na categoria de 25 à 29 anos 
e 679º na classificação geral.

Christian Rodrigues So-
tero nascido e criado em 
Pindamonhangaba, iniciou 
sua formação esportiva na 
escolinha de natação da 
Secretaria de Esportes e 
representou a cidade em 
diversos campeonatos e 
categorias, no ano de 2012 

Câmara homenageia 
o atleta Christian 
Rodrigues Sotero

iniciou um trabalho com 
triatletas, onde surgiu o 
interesse em participar das 
provas de Triátlon e no ano 
de 2014 fez sua inscrição 
para o IROMAM.

Às seis horas da manhã 
foi dado o início à prova 
onde o atleta Pindamonhan-
gabense participou, levando 
11 horas e 14 minutos para 
completar o percurso que 
consiste em 3.800 metros de 
natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida.

“É com grande honra que 
hoje a Câmara de Vereado-
res concedeu o Diploma de 
Honra ao Mérito ao espor-
tista Christian Sotero, por 
ter sido o primeiro atleta 
de Pindamonhangaba a 
concluir com êxito uma 
prova de superação tão 
grande como esta que é a 
do IROMAM BRASIL e 
tendo assim dignificado o 
nome do esporte de nossa 
cidade”, finalizou o Verea-
dor Professor Osvaldo.

Roderley Miotto pede 
cumprimento da Lei da 
Saidinha de banco

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) encaminhou 
um Requerimento ao Prefei-
to, bem como ao Setor de 
Posturas, solicitando infor-
mações sobre o cumprimento 
da Lei n° 5584/2013, de sua 
autoria, que dispõe sobre a 
obrigação das agências ban-
cárias, no âmbito do municí-
pio de Pindamonhangaba, a 
isolarem visualmente os usu-
ários nos caixas, das pessoas 
que aguardam atendimento.

De acordo com o verea-
dor, desde que a Lei foi insti-
tuída em 2013, tem agências 
que ainda não instalaram 
o dispositivo. Roderley 
encaminhou o documento, 
solicitando uma fiscalização 
rigorosa, pois há previsão de 
multa para as agências que 
descumprirem a lei.

“No dia 28 de maio, teve 

mais um crime na cidade 
conhecido como “saidinha 
de banco”, e graças a Deus, a 
vítima não sofreu ferimentos 
graves, mas teve uma quantia 
em dinheiro que foi sacada 
de um banco levada por 
bandidos. Após o ocorrido 
fui verificar e esta agência 
não cumpre a Lei Municipal, 
solicitei à Prefeitura execu-
ção da multa e as penalidades 
contra a agência, a lei existe 
há quase três anos e ainda 
tem agência irregular na ci-
dade, é um absurdo. Espero 
que o Executivo Municipal 
tome as providências e as 
agências bancárias da cida-
de coloquem o mecanismo, 
que é mais uma forma de 
segurança aos correntistas e 
munícipes de nossa cidade”, 
destaca o vereador Roderley 
Miotto.

Doação de imóveis nos 
Loteamentos de Interesse Social 

é regularizada com aprovação 
de Projeto pelos vereadores

projeto de lei complementAr do executivo 
deve ser sAncionAdo e vAi regulArizAr A doAção 

de imóveis nestes loteAmentos e que estão 
ocupAdos Há mAis de 5 Anos
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variedades
Prefeitura e Fundo Social certificam 
alunos de cursos de qualificação

Praça do Cruzeiro recebe Show de Garagem

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Fundo Social de 
Solidariedade vão certificar alu-
nos de vários cursos de qualifi-
cação profissional. Nesta quar-
ta-feira (10) é a formatura dos 
alunos do Polo de Construção 
Civil e no dia 17 será dos alunos 
da Padaria Artesanal do Cerâ-
mica.

A cidade oferece diversas op-
ções para que os munícipes se 
preparem para entrar no mer-
cado de trabalho. No Polo de 
Construção Civil são oferecidos 
os cursos de pedreiro, encana-
dor e assentador/azulejista. Os 
alunos tiveram aulas teóricas e 
práticas durante o primeiro se-
mestre.

A formatura dos alunos do 
Polo de Construção Civil será às 
19 horas, na sede do programa 
(rua dos Cravos, número 240, 
Vale das Acácias). Noventa alu-

nos receberão certificados. São 
as quartas e quintas turmas que 
a Prefeitura e o Fundo Social 
qualificam.

A formatura da Padaria Ar-
tesanal também será às 19 ho-
ras, na quarta-feira da próxima 
semana. Neste curso os alunos 
aprenderam a fazer vários tipos 
de pães e bolos, além de conhe-
cer os alimentos não conven-
cionais com os professores do 
Cpic - Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementares. A 
solenidade será na sede do pro-
jeto, no bairro Mandu.

Os cursos do Polo de Cons-
trução e da Padaria Artesanal 
são oferecidos por meio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Fundo Social de Solidariedade 
do município e com o apoio do 
Governo do Estado de São Pau-
lo e Fundo Social do Estado de 
São Paulo. A formatura dos dois cursos será no mesmo local das aulas

Alunos de ginástica 
e alongamento 
participam de 
caminhada cultural

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
atividade física para cen-
tenas de moradores. Alu-
nos de ginástica e alon-
gamento, das turmas que 
têm aulas nos centros 
comunitários e em outros 
espaços, participarão de 
uma caminhada cultural 
e ecológica nesta sema-
na. Esta ação é promovi-
da pelos profissionais da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer.

Nesta terça-feira (9) 
e sexta-feira (12) será a 
vez dos alunos do Pasin 

e Karina participarem 
desta atividade, que 
acontece a partir das 8 
horas. Também hoje e na 
quarta-feira (10), a cami-
nhada será realizada com 
os alunos de diversos 
bairros, no período das 
19 às 21 horas.

Os interessados em fa-
zer as atividades físicas, 
oferecidas pela Prefei-
tura de Pinda, podem ir 
aos ginásios ou centros 
esportivos mais próximos 
de casa para receber in-
formações sobre os dias 
e horários disponíveis.

Procure um médico ou educador físico antes de 
realizar qualquer atividade física

A juventude de Pindamo-
nhangaba pode conferir as apre-
sentações do Show de Garagem 
neste domingo (14). O evento é 
promovido pela Prefeitura, por 
meio do Espaço Juventude, com 
início às 14 horas, na praça do 
Cruzeiro, juntamente com a  2ª 
Etapa do PushRace, a corrida 
maluca de skate.

Esta edição do Show de Gara-
gem contará com a participação 
do DJ Célio Lopes, Os Brutos, 
Éramos 4, FDP (Filhos da Pátria), 
Figher Foxx e Paradoxo. 

PushRace
Estão abertas as inscrições 

para o PushRace e os interessa-
dos podem se inscrever no dia 
do evento ou antecipadamente 
na loja Life Core, localizada na 
travessa Marquês do Herval, 82, 
centro. Esta prova é considera-
da democrática, não é necessá-
rio ter habilidade, apenas velo-
cidade nas remadas.

Evento dá oportunidade às bandas de mostrar o trabalho

Serão realizadas provas nas 
seguintes categorias: 2 km Fe-
minino Open, Sprint Race Fe-
minino Open, 2 Km masculino 

Máster (35 anos acima), 2 km 
masculino Open, Sprint Race 
masculino Open e Sprint Race 
Masculino Juvenil (até 15 anos).

CASA VErdE LEVA PrOfESSOrES 
PArA ViSiTA TéCNiCA

O Curso “Conhecer para Edu-
car”, ministrado pela equipe da 
Casa Verde, por meio da Secreta-
ria de Educação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, é oferecido 
para os professores da Educação 

Infantil da Rede Municipal com 
o objetivo de auxiliá-los a desen-
volver atividades relacionadas a 
Educação Ambiental. No sábado 
(dia 30 de maio), foi realizada 
uma visita técnica no Instituto 

Florestal “Parque João Pedro 
Cardoso”, como complemento das 
atividades do curso.

As atividades se iniciaram com 
a apresentação do espaço, feita 
pelo professor Laércio Toledo 
Cortez, responsável pelo local, que 
falou um pouco sobre o histórico 
do Parque e a importância do 
Dr. João Pedro Cardoso para a 
cidade. Em seguida, o pesquisador 
José Luiz Carvalho realizou a pa-
lestra “A Importância da Árvore 
na Conservação da Água”.

Após as palestras, as professo-
ras realizaram a trilha “Pau-Bra-
sil”, e tiveram a oportunidade de 
vivenciar os diferentes estratos da 
vegetação e conhecer algumas es-
pécies de plantas e aves. “A visita 
foi bem proveitosa e agradável, 
pois pudemos observar o interesse 
e a participação das professoras 
com questionamentos e relatos 
de experiências semelhantes às 
vivenciadas no encontro”, avaliou 
a responsável pela Casa Verde.Professoras participaram de palestras e atividades práticas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2015

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 2008, faz saber que se 
encontram abertas as inscrições para Seleção, parte integrante deste Edital de Estagiários.

Onde lê:
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados 
nos seguintes cursos: 

          NÍVEL SUPERIOR            VAGAS

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS   Cadastro Reserva
DIREITO                                      05
EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO                      08
PEDAGOGIA                   18

NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO             VAGAS
ENSINO MEDIO – MANHÃ               10
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO   Cadastro Reserva
TECNICO EM INFORMATICA E CORRELATOS  Cadastro Reserva
TECNICO EM SERVICOS JURIDICOS   Cadastro Reserva

2 - DA INSCRIÇÃO
• A inscrição deverá ser efetuada a partir de 04 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho 
de 2015, através das inscrições gratuitas via internet no site do Centro de Integração Empresa 
Escola (www.ciee.org.br).
• Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador, poderá utilizar os 
equipamentos disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou comparecer pessoalmente 
no CIEE de Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté / SP, horário das 
9h00 às 16h00 de segunda à                   sexta-feira no período de 04 de Junho de 2015, até às 
16h00 do dia 24 de Junho de 2015.
• Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo 
seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, que será verificada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei 
No. 11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização 
da prova;
• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos indicados no “item 
1.1” deste Edital.
4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no dia 02 de 
Julho de 2015 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).

5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação dos candidatos do Processo Seletivo será por ordem decrescente de pontos 
obtidos, observando-se a pontuação total;

5.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério 
preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa.

5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 08 
de Julho de 2015 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, no site do CIEE: www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro de Integração Empresa 
Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté/SP.

Lê-se:
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados 
nos seguintes cursos: 
       
        NÍVEL SUPERIOR                    VAGAS
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS                Cadastro Reserva
DIREITO                            05
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO                        08
PEDAGOGIA                           18
NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO                       VAGAS
ENSINO MÉDIO – MANHÃ                          10
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO                  Cadastro Reserva
TÉCNICO EM INFORMÁTICA e TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES    Cadastro Reserva
TÉCNICO EM SERVICOS JURÍDICOS                               Cadastro Reserva

2 - DA INSCRIÇÃO
• A inscrição deverá ser efetuada a partir de 10 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho 
de 2015, através das inscrições gratuitas via internet no site do Centro de Integração Empresa 
Escola (www.ciee.org.br).
• Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador, poderá utilizar os 
equipamentos disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou comparecer pessoalmente 
no CIEE de Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté / SP, horário das 
9h00 às 16h00 de segunda à sexta-feira no período de 10 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 
24 de Junho de 2015.
• Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo 
seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, que será verificada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei 
No. 11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização 
da prova;
• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos indicados no “item 
1.1” deste Edital.

4 – DOS RECURSOS
4.1 - O Caderno de Questões e o Gabarito Provisório serão divulgados dia 29 de Junho de 2015 
sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).

4.1.1 - O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
gabarito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente. 

4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário especifico para interpor o recurso disponível no site 
www.ciee.org.br.

4.2 - O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato.

4.3 - Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento e entregues pessoalmente no CIEE 
- TAUBATÉ, situado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – CEP: 12010-160 Centro Taubaté /SP, devendo 
estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, o número de CPF, o curso que 
está matriculado, o telefone e o endereço de e-mail.

4.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no dia 13 de 
Julho de 2015 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br).

5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação dos candidatos do Processo Seletivo será por ordem decrescente de pontos 
obtidos, observando-se a pontuação total;

5.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério 
preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa.

5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 13 
de Julho de 2015 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, no site do CIEE: www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro de Integração Empresa 
Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté/SP.
As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

Pindamonhangaba, 03 de Junho de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Antônio Carlos Bertoni Alvares

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 
Valquíria Agasse da Silva

Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 153/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) CESAR STUCHI, responsável pelo 
imóvel situado a RUA JOAQUIM MARIANO DE PAULA, S/Nº. Bairro TRIANGULO, inscrito no 
município sob as sigla SE23.01.04.007.000, QUADRA F – LOTE 12, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 174/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) PEDRO BARCELOS, rsponsável pelo 
imóvel situado a AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município 
sob as sigla SE13.16.01.014.000, LOTE 14 QUADRA H-01 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 175/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). PEDRO BARCELOS, responsável 
pelo imóvel situado a AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, bairro CIDADE NOVA, inscrito no 
município sob as sigla SE13.16.01.014.000, LOTE 14 QUADRA H-01 para que efetue a construção 
de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III 
da Lei 3815/01.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 176/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). PEDRO BARCELOS, responsável 
pelo imóvel situado a AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, bairro CIDADE NOVA, inscrito no 
município sob as sigla SE13.16.01.014.000, LOTE 14 QUADRA H-01, para que efetue o fechamento 
do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 177/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOÃO BATISTA DE ABREU E OUTROS 
responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO JOÃO BOSCO, bairro SANTANA, inscrito no município 
sob as sigla NE11.14.09.079.000, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 178/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C 
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO CORREA LEITE, bairro CIDADE JARDIM, 
inscrito no município sob as sigla SO22.15.070.17.000, LOTE 01 QUADRA 31 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 179/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C 
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO CORREA LEITE, bairro CIDADE JARDIM, 
inscrito no município sob as sigla SO22.15.080.12.000, LOTE 20 QUADRA 30 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 180/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) URBANIZADORA E INCORPORADORA 
SANTA RITA LTDA responsável pelo imóvel situado a RUA REGINA CELI DE OLIVEIRA SANTOS 
S/Nº, bairro VILA SUIÇA, inscrito no município sob as sigla SE12.010.40.08..000, LOTE 05 
QUADRA I 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 181/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE OLAIR DE OLIVEIRA, responsável 
pelo imóvel situado a RUA ANTONIO CASSIANO S/Nº, bairro PARQUE DAS  PALMEIRAS, inscrito 
no município sob as sigla NE12.16.040.16..000, LOTE 16 QUADRA 20, 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

LICENÇA DA CETESB
LATASA RECICLAGEM S.A torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação N° 3004213, para Alumínio em lingotes e outras 
formas primárias; produção de, à AV JULIO DE PAULA CLARO, 821, FEITAL, 
PINDAMONHANGABA/ SP.

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Instalação N° 3002557 para Óleos lubrificantes básicos; fabricação de à 
AVENIDA TOBIAS SALGADO, 45, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
TENARIS COATING DO BRASIL S/A – torna público que requereu na CETESB, a 
Renovação da Licença de Operação para tempera, cementação de aço, recozimento 
de arama, tratamento térmico, revestimento de tubos (não produzido em siderúrgicas), 
sito á Avenida Gastão Vidigal Neto 775, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba/ SP.

LICENÇA DA CETESB
NOVAVIDA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 15.651.164/0001-
56, torna público que requereu na CETESB a Licença de Operação do Loteamento 
“Residencial Granja Saito” (solicitação n° 91120659), localizado à Rua Japão, s/n°, 
Parque das Nações – Pindamonhangaba/ SP.

Solicitamos o comparecimento do servidor SEBASTIÃO CARLOS DINIZ, matrícula 727300, 
neste Departamento de Recursos Humanos, no dia 18 de junho de 2.015 as 09h30, com o fim de 
esclarecer, junto a servidora Mariana Fest Ferreira Ramos Mello, fatos relatados no processo nº 
11825/2014. Respeitosamente,

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015

A Prefeitura comunica que a Tomada de Preços n° 002/2015, que cuida da “Contratação de 
empresa especializada para elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos do Município de Pindamonhangaba”, fica ADIADO SINE-DIE para análise das impugnações 
interpostas pelas empresas Resitec Serviços Industriais Ltda. (proc. ext.º 15.699 de 28/05/2015), 
Fral Consultoria Ltda. (proc. ext.º 14.736 de 20/05/2015), Ecox Ambiental. (proc. ext.º 11.911 de 
22/04/2015) e Sanecol Saneamento Ambiental e Ecológico Ltda. (proc. ext. 14.227 de 14/05/2015). 
Maiores informações poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e através do 
telefone 12 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015. 

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 e de curso específico, conforme exigido no edital 
do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  16/06/2015 às 14:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
27º MARIA ANGELICA ALVES PEREIRA
RUA LUIZ CARLOS PANANITTO, 507 – BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12045-555

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA  

Pindamonhangaba, 09 de Junho de 2015

CONVOCAÇÃO
    
O CMC, Conselho Municipal de Cultura 
de Pindamonhangaba, vem através deste 
convocar seus membros, e pessoas 
interessadas, para a sexta reunião ordinária 
do ano, no dia 09/06/2015 (terça-feira) às 
18h00, no espaço Sede do CMC, localizado 
no Palacete 10 de Julho, Rua Deputado Claro 
César, 33. 

Pauta:  

1. Aprovação de ata anterior;

2. Devolutiva Fundo de Cultura: 
encaminhamentos, parcerias e projetos;

3. Eleições CMC - Sociedade Civil;

Sem mais, contamos com a presença de 
todos os Conselheiros e demais interessados.

Francisco Antônio L. Freitas Filho
Presidente do CMC 

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. Vicente Pelegrini Costa, matrícula 841100
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista Vossa Senhoria encontrar-se em 
local não sabido, convidamos o Senhor Vicente Pelegrini Costa, matrícula 841100, a comparecer 
em nosso Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua Deputado Claro César, 30 - Centro - 
Pindamonhangaba/SP a fim de justificar as faltas desde 01 de novembro de 2.013, dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 101/2015
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 PP nº. 101/15, 
referente à “Aquisição de notebooks corporativos que irão atender a Gestão 
do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, especificamente, o atendimento 
móvel”, com encerramento dia 19/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 104/2015
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 PP nº. 104/15, 
referente à “Aquisição de impressoras para atender aos Departamentos da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 19/06/15 às 
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 122/2015
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 PP nº. 122/15, 
referente à “Contratação de meio de hospedagem para acomodação de jurados 
e integrantes dos grupos teatrais que participarão do FESTE – Festival de 
Teatro”, com encerramento dia 23/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 124/2015
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 PP nº. 124/15, 
referente à “Aquisição dos equipamentos (Módulo de Ar Medicinal e Módulo 
de Vácuo), atendendo as normas estabelecidas, incluindo instalação para 
adequação do Pronto Atendimento Infantil”, com encerramento dia 22/06/15 às 
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 127/2015
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 PP nº. 
127/15, referente à “Contratação de empresa especializada para disponibilizar 
profissional especializado em oftalmologia para realização de consultas de 
refração com atendimento em sistema de multirão, pelo período de 4 (quatro) 
meses”, com encerramento dia 22/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 129/2015
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 PP nº. 
129/15, referente à “Contratação de empresa especializada em instalação de 
centrais e rede de gases medicinais, de acordo com a nbr 12.188 e rdc 50, 
com fornecimento de materiais para o pronto atendimento infantil”, com 
encerramento dia 23/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 139/2015
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 PP nº. 139/15, 
referente à “Aquisição de cestas básicas por período de doze meses”, com 
encerramento dia 22/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 025/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 25/15, que cuida de “Aquisição de cestas básicas”, a 
Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
Tcbase Comercial Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 050/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 50/15, que cuida de “Aquisição de materiais para 
desenvolvimento pedagógico e composição dos Kits Escolares, para atendimento dos 
professores e alunos da rede municipal de ensino”, a Autoridade Superior, ante manifestação 
da Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Finanças e parecer da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos anexo aos autos, nega provimento a intenção de recurso manifestado em 
ATA pelas empresas KAZAN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPROTAÇÃO LTDA. e RIVALDO 
VALÉRIO NETO EPP, mantendo o resultado do certame inalterado, e assim, HOMOLOGA e 
ADJUDICA o procedimento licitatótio supra em favor das empresas em favor das empresas (itens/
preços R$): Comercial Center Valle (04 – 2,80; 05 – 8,39); Fabricio de Ramos & Cia. Ltda. (07 
– 14,70); L&C Comércio de Papelaria Ltda. (06 – 1,73); Orla Distribuidora de Produtos EIRELI 
(01 – 18,85; 02 – 18,85; 03 – 2,42).
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 090/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 90/15, que cuida de “Aquisição de carrinho de bebê e 
cadeira de alimentação para atender as necessidades das creches municipais”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (itens/preços R$): 
Phoenix Comercial de Informática, Papelaria e Móveis Ltda. (01 – 316,00; 02 – 234,00).
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 096/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 96/15, que cuida de “Aquisição de televisores para as 
unidade de Saúde do Município”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa (item/preço R$): Leandro Moutinho Caçapava Comércio de 
Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 097/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 97/15, que cuida de “Aquisição de terra 
cota (argila) para atender o Projeto Cerâmico”, a Autoridade Superior, face à 
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2015.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

P O R T A R I A Nº 25/2015
ExONERA ASSESSOR DA MESA DIRETORA

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por 
esta Portaria RESOLVE:

Art 1º – Exonerar, a pedido, o Senhor ELISEU SOARES FERREIRA, ocupante do 
emprego de ASSESSOR DA MESA DIRETORA do quadro de pessoal de provimento 
em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, a partir de 02 de junho de 2015.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
      Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO       Vereador RODERLEY 
MIOTTO

        1 º Vice-Presidente                            2º  Vice-Presidente

 VEREADOR  JANIO ARDITO LERARIO                                  
           1° SECRETÁRIO      
 PUBLICADA NO D A. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA 

Convocação – 9ª 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 “9ª Reunião Ordinária 
de 2015” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

Informes 
Programa Aprendiz Legal CIEE – Curso Operador de Microcomputador
Registro no Ministério do Trabalho 
Comissões permanentes
Comissão Especial do processo de escolha do CT,
Semana do Adolescente,
Eventos em 2015,
Divulgação doação Fumcad,
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia: 09/06/2015 (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

Ronaldo Milan
ITAÚ UNIBANCO S/A,

ALEXANDRE PINTO VIEIRA DE TOLEDO,

PRIMEIRO LEILÃO 15 de junho de
2015 às 11:00 horas, R$ 357.582,16 (trezentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais, dezesseis centavos)

Imóvel: Prédio com
170,64m². –

Obs.:

25 de junho de 2015, SEGUNDO LEILÃO R$
180.957,86 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais, oitenta e seis centavos).

, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de bem imóvel, contrato nº
10117788902, datado de 24/05/2010, com força de escritura pública, registrado na matrícula do imóvel (Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de
Imóveis eAnexos Comarca de Pindamonhangaba/SP) nos termos do artigo 61 e parágrafos da lei 4380/64, com as alterações introduzidas pela lei nº
5049/66 e lei nº 9514/97, no qual figuram como Fiduciante brasileiro, maior, gerente comercial,
divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.726.435-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 104.688.998-20, residente e domiciliado em
Pindamonhangaba/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em dia

na Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia, em São Paulo-SP, com lance mínimo igual ou superior a
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome

do credor Fiduciário. Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos Comarca de Pindamonhangaba/SP.
Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes Monteiro, s/nº Prédio possuía originariamente uma área

edificada de 158,79m², bem como para constar, que o referido prédio foi ampliado em mais 11,85m², com área total construída de 170,64m².
Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia no mesmo horário e local, para realização do , com lance mínimo igual ou superior a

Avenda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. O arrematante deverá efetuar o pagamento somente à vista. O arrematante pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda e compra será
lavrada em até 60 dias da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Pindamonhangaba/SP.

Informações: (11) 3845-5599 -
www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LICENÇA DA CETESB
LATASA RECICLAGEM S.A torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia 
de número 3001529, emitida em 29/05/2015 e requereu a Licença de Instalação para 
Alumínio em lingotes e outras formas primárias; produção de, à Av. Julio de Paula 
Claro, 821, Feital, Pindamonhangaba / SP. 

CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE - CONDEMA 

Convocação – 3ª ReuniãO ExtraOrdinária 2015

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª Reunião Extraordinária de 2015”, 
cuja pauta vem a seguir:

* Parque Trabiju;

* Divulgação para eleição dos novos conselheiros do Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
(CONDEMA), para o biênio de 2015 a 2017.

Dia: 09/06/2015 (terça-feira)
Horário: 18h30 (dezoito e trinta) 
Local: PALACETE 10 DE JULHO – (Localizado no prédio da antiga prefeitura).

Adriana Alexandrina Nogueira
Presidente

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 5ª 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 5ª reunião Ordinária de 2015, a 
realizar - se:
Dia: 10/06/2015                     
Horário: 8h30
Local: CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PAUTA: 
* Atas e resoluções
* Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias – modalidade: República 
* VII Conferencia Municipal de Assistência Social
* Encaminhamentos às entidades com pendências
* nformes 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
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Os interessados em 
participar da 1ª Corri-
da Solidária do SOS, que 
acontece neste domingo 
(14), têm até esta quarta-
feira (10) para se inscre-
ver. A idade mínima para 

participar é 15 anos. Para 
inscrições acessar o site 
www.minhasinscricoes.
com.br/corridasolidaria-
sospinda/2015/. A taxa é 
R$ 35 e a renda será in-
vestida nos projetos da 

entidade.
Também haverá ins-

crições para a caminha-
da. A largada da corrida e 
da caminhada, que acon-
tecem simultaneamente, 
será às 9 horas, no Sindi-

cato Rural (rua Frederico 
Machado, centro), local 
que também será ponto 
de chegada.

De acordo com o regu-
lamento da competição, os 
atletas que estiverem sus-

pensos pela Confederação 
Brasileira de Atletismo 
não poderão participar.   

Sanitários e guarda-
volumes serão coloca-
dos à disposição dos 
atletas, na região da 

largada. Os organiza-
dores não recomendam 
deixar valores e não se 
responsabilizarão por 
quaisquer objetos, pois, 
o serviço será uma cor-
tesia.

Inscrições para corrida solidária 
terminam na quarta-feira

CAMPEONATO SUB 11 

Ferroviária 1 X1 Santos 
Terra dos Ipês 11 X 0 São Paulo 
Unidos do Ipê 0 X 2 Gerezim
Jardim Regina 0 X 5 Etna 

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – SEMIFINAL 

Estrela 4 X0 Pindense
Fluminense 2 X 2 Terra dos Ipês 

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – QUARTAS DE FINAIS

Moreira César 2 X1 Araretama
Fluminense 3 X 3 Jardim Regina 
Real Castolira6 X 1 Cidade Jardim 
Cidade Nova 1 X 1 Terra dos Ipês 

CONFIRA OS RESULTADOS DOS 
JOGOS DO FINAL DE SEMANA PELOS 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 5.191, DE 22 DE MAIO DE 2015. 

Convoca a VII Conferência Municipal de Assistência Social.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições 
legais, e em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e, con-
siderando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de 
Assistência Social no Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada nos 
dias 17 e 18 de julho de 2015, no Instituto do Coração Eucarístico – Salesianos, sito a Rua 
São João Bosco nº 727, tendo como tema central: “CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) DE VEZ, RUMO A 2026”. 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação 
própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 201

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.781, DE 26 DE MAIO DE 2015.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, visando a conju-
gação de esforços voltados à instalação da Unidade de Atendimento de Reintegração Social, 
objetivando a implantação e execução continuada do Programa de Penas e Medidas Alterna-
tivas e do Programa de Atenção ao Egresso e Família no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º  Fica o Poder Executivo Municipal para a execução do convênio autorizado a:
I - Ceder e manter o imóvel a ser utilizado para a implantação e funcionamento dos Programas 
da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, arcando com as suas despesas;
II - Disponibilizar profissional técnico para atender às ações do Convênio;
Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas consignadas no or-
çamento vigente, ficando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se ne-
cessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.473, DE 29 DE MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições,

R E S O L V E
Art. 1º  Alterar membro da Comissão de Avaliação do Plano de Zoneamento, indicado 

no inciso V da Portaria Geral nº 4.322, de 13 de novembro de 2014, que passa a vigorar:

“V- Secretaria de Obras e Serviços
Edson Henrique dos Santos”

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                          Pindamonhangaba, 29 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

Divulgação

São 500 vagas para a prova que terá o percurso de 6 Km



 A gastronomia foi 
o forte do Festival, 

que teve ainda 
atrações culturais, 
trem do forró, pau 

de sebo, café caipira, 
missa sertaneja 
e shows todas as 

noites. Estandes de 
artesanato, praça 
de alimentação e 
doação de mudas 

complementaram o 
evento.

FESTIVAL JUNINO
9 DE JUNHO DE 2015PINDAMONHANGABA TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte

Evento 
recebe 
mais de 
40 mil 
pessoas

 A organização do Festival Junino fi cou por conta da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Governo e Integração e Departamento de Turismo. “Tivemos quatro dias de festa sem nenhum 
problema, acidente ou briga. Um ambiente totalmente seguro, com a presença das famílias principalmente 
durante o dia, e uma opção para a juventude com a programação noturna”, analisou a diretora de Turismo 
da Prefeitura. “Nosso objetivo é mostrar que Pinda tem um turismo gastronômico forte, levar as pessoas a 
conhecer os restaurantes dos núcleos turísticos do Piracuama e do Ribeirão Grande, além do resgate da cul-
tura junina, com as festas e as comidas típicas. O festival ainda uniu os empresários do turismo. A intenção 
é que o evento cresça cada vez mais, atraindo pessoas de toda a região para conhecer nossa cidade”, con-
cluiu a diretora.

PÚBLICO APROVOU

Um grande público prestigiou o 2º 
Festival Junino do Vale do Paraíba, 

realizado de 4 a 7 de junho, no Núcleo 
Turístico do Piracuama – rodovia Dr. Caio 
Gomes Figueiredo, km 11. Com programação 
variada, o evento atraiu, segundo os 
organizadores, cerca de 40 mil pessoas, nos 
quatro dias.

A moradora de Tauba-
té, Elisabete Bona, parti-
cipou pela primeira vez do 
trem do forró. “Foi ma-
ravilhoso. Montamos um 
grupo de 19 pessoas para 
vir e foi bem divertido. As 
pessoas são animadas e 
isso faz a diferença”, elo-
giou. No total, foram dez 
viagens do trem do forró, 
com animação da Banda 
Gold.

SUCESSO 

PortalR3

A moradora da Vila 
São Paulo, de Pinda, 
Mary Ellen Juliano, 

aprovou o festival. “O 
festival junino foi tudo de 
bom. Pindamonhangaba 

tem muitas coisas boas, 
como restaurantes e ar-
tesanato, que as pessoas 

não conhecem e o festival 
foi uma excelente opor-
tunidade de divulgar a 

cidade”, avaliou.

PortalR3

Divulgação
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AVALIAÇÃO POSITIVA
Para o repre-

sentante do Núcleo 
Turístico do Piracua-
ma, Evandro Goes, do 
Spazzio Restaurante, 
o festival superou 
as expectativas. “A 
avaliação é positi-
va. Nossa primeira 
intenção é divulgar a 
cidade e desenvolver 
os núcleos turísticos. 
E aqui no festival 
tivemos um grande 
público, acima do que 
esperávamos, muitas 
pessoas da cidade e 
da região. Ano pas-
sado já havia sido 

A proprietária do 
Restaurante Col-
meia, Kelly Faria, 
do Núcleo Ribeirão 
Grande, também 
fi cou satisfeita com 
o retorno do festival. 
“Percebemos que o 
público aumentou, foi 

bom, mas esse ano 
foi ainda melhor”, 
afi rmou.

bem melhor que no 
ano passado, com 
pessoas de outros 
lugares, até do 
Paraná. O festival 
é bom porque as 
pessoas conhecem 
nosso restaurante 
e depois retornam. 
E com a presen-
ça do turista, a 
infraestrutura da 
região melhora, 
como as estradas, 
por exemplo. Além 
disso, esse é um 
festival do Vale, 
com outras cidades 
envolvidas, e acho 
que a cada ano 
estará mais forte”, 
analisou.

Evandro Goes

Kelly Faria

Divulgação
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