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Ações esportivas e de lazer 
marcam aniversário de Pinda

Sindicato promove torneio leiteiro

PALACETE 
‘10 DE JULHO’ VAI 
GANHAR MOSAICO

NOVOS MÓVEIS 
GARANTEM 
CONFORTO DE 
PACIENTES NO PS

BIBLIOTECA 
REALIZA FEIRA 
DO LIVRO

ESCOLA MUNICIPAL 
RECEBE TIME 
DE ROBÓTICA

CURSO DE 
CAMAREIRA E 
DE CUIDADOR 
DE IDOSOS TERÁ 
FORMATURA

Palestra 
sobre 
refl exoterapia 
no sábado

Richard Shimada e José 
Mattos darão uma palestra 
sobre refl exoterapia neste 
sábado (25), às 15 horas, 
no espaço J&A.  O salão fi ca 
na av. Dr. Francisco Lessa 
Jr, 900. Mais informações 
pelos telefones (15) 3234-
1351 e (15) 9 8120-2138, 
ou pelo email: zemattosfi -
lho@yahoo.com.br.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está promovendo 
diversos eventos em comemo-
ração aos 310 anos da cidade. 
A programação das festivida-
des segue até o fi nal do mês. 
Neste fi nal de semana tem aula 
de zumba, torneio de basque-
te, Show de Garagem e a tra-
dicional Corrida Pinda. Todos 
estes eventos serão realizados 
na praça Padre João de Faria 
Fialho, Largo do Quartel.

O ‘Aulão de Zumba’ aconte-
ce nesta sexta-feira (24), às 19 
horas. Na manhã de domingo 

(26), as ruas da cidade rece-
bem a Corrida Pinda, a partir 
das 9 horas. A retirada dos kits 
pré-prova deve ser feita nesta 
sexta-feira (24), das 15 às 20 
horas, ou no sábado (25), das 
9 às 17 horas.

A partir das 14 horas de 
domingo haverá o 2º Torneio 
Misto de Basquete - Streetball 
e mais uma edição do Show de 
Garagem. Estes dois eventos 
são organizados pelo Espaço 
Juventude com apoio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Os pecuaristas de 
Pindamonhangaba 
estão participando do 
Torneiro Leiteiro em 
comemoração ao Dia 
Nacional do Agricul-
tor – que será cele-
brado dia 28 de julho. 
A competição prosse-
gue nesta sexta-feira 
(24) e no sábado (25), 
com ordenhas às 8 e 
às 20 horas. O evento, 
organizado pelo Sin-
dicato Rural, tem 
entrada franca e vai 
dar R$ 10.000 em 
prêmios.

NADADOR DA 
CIDADE 
É FAVORITO 
AO PARAPAN

O nadador para-olímpi-
co Matheus Henrique da 
Silva, de Pindamonhanga-
ba, é uma das esperanças 
da natação brasileira nos 
Jogos Parapan-America-
nos, de Toronto, no Cana-
dá. Ele é um dos favoritos 
nas competições de 50 e 
100 metros livres e 100 
metros peito, provas nas 
quais já obteve medalhas 
no Pan de 2011.
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Show de Garagem é opção para quem aprecia música

Corrida é dividida em várias categorias, inclusive infantil

Torneio recebe animais de várias raças Matheus Henrique da Silva
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João Paulo OuverneyS om da
TERRA

“...  FOI A PRIMEIRA VEZ, a mais forte talvez, que alguém fez meu cora-
ção bater descompassado assim...” – Zezé Di Camargo & Luciano 

DESTAQUE DA SEMANA
João Paulo Ouverney

Divulgação

Pessoas que gostam de ler são mais inte-
ligentes, possuem vocabulário aprimo-
rado, habilidade de memorização e de 

reconhecer padrões. Elas têm funções cogniti-
vas mais elevadas do que as pessoas que não 
lêem e podem comunicar-se de forma mais efi -
caz e completa. Isso é o que aponta um estudo 
da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que 
destaca ainda que a leitura fornece uma lição 
de vocabulário que as crianças nunca obteriam 
na escola.

Na realidade, esse estudo somente reforça 
o que todos nós já sabíamos. Os benefícios da 
leitura são inúmeros. Quem lê adquire cultura, 
escreve melhor, tem mais senso crítico, além de 
ter seu vocabulário ampliado e melhor desem-
penho escolar, dentre muitas outras vantagens.

Pesquisas do mundo todo mostram que a 
criança que lê e tem contato com a literatu-
ra desde cedo, principalmente se for com o 
acompanhamento dos pais, aprende melhor, 
pronuncia melhor as palavras e se comunica 
melhor. Ler também faz com que a grafi a das 
palavras seja mais facilmente fi xada.

Mesmo que não estejamos contando nenhu-
ma novidade, por que, então o número de leitores 
vem caindo a cada ano? Um estudo realizado pela 
Fecomércio do Rio de Janeiro mostrou que sete 
em cada dez pesquisados não leram nem um úni-
co livro em 2014. Aqueles que não lêem afi rmam 
que estão trocando a leitura por atividades como 
navegar pela internet, facilitada pelos smartpho-
nes. Outros dizem que é por falta de hábito.

O problema do acesso ao livro foi praticamen-
te superado com o esforço do poder público em 
instalar bibliotecas. De acordo com o SNBP – 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 99% 
das cidades possuem ao menos uma biblioteca.

Pindamonhangaba possui seis unidades de 
bibliotecas públicas municipais, localizadas em 
pontos estratégicos da cidade: Bosque, Castoli-
ra, Araretama, Moreira César, Vila São Benedi-
to e praça Emílio Ribas, no bairro São Benedi-
to. As bibliotecas são gratuitas e os associados 
podem retirar uma infi nidade de obras para 
ler em casa ou no próprio local. Alguns títulos 
são bastante disputados, principalmente lança-
mentos, mas vale a pena ‘garimpar’ preciosida-
des no grande acervo disponibilizado.

Outra oportunidade de estar em contato com 
a leitura, oferecida pelas bibliotecas públicas 
do município, é a feira de troca de livros, rea-
lizada no último domingo do mês, na unidade 
localizada no bairro do Bosque. Durante o dia 
todo, é possível levar seus livros antigos que já 
foram lidos e relidos, e trocá-los por novidades. 
A atividade incentiva a leitura, o encontro en-
tre leitores e renova o acervo municipal.

Para quem gosta de leitura, ler um livro é um 
prazer: o leitor esquece do mundo quando abre 
um livro e mergulha de cabeça no enredo. Cho-
ra e ri com o personagem, lê avidamente, mas 
ao mesmo tempo não quer que o livro termine, 
pois não quer se desapegar dos personagens... 
E quando fi nalmente termina, fi ca pensativo, 
totalmente imerso na história, no que apren-
deu com os personagens e sente que ganhou 
algo, mas que também perdeu... E logo procura 
outra obra para reiniciar o processo.

Incentive o seu fi lho a ler antes de dormir e, 
se ele ainda não for alfabetizado, conte histó-
rias para ele. Com certeza, esse hábito vai mu-
dar a vida dele. 

Benefício incalculável para vida

Leitores são muito 
mais inteligentes

AGROCENTRO Jacareí: 
25/7 (sábado 22h) – Trio Para-
da Dura, West Rock mais shows 
regionais. Queima do Alho. 
Lançamento  da Festa do Peão 
de Rodeio de Barretos 2015. No 
Recinto de Exposições do Sindi-
cato Rural.

ANDRÉ GUEDES: Ótimo 
artista da cidade de Tremembé, 
apresenta sua agenda para o 
mês de julho, que inclui shows 
em Pindamonhangaba: 24/7 
(21h) – Bar do Mineiro, e 26/7 
– Bar do Baiano.

ARENA 101 Pinda:  25/7 
(sábado) – Apresentação do 
Programa Marcus Vaccari. Fes-
ta de lançamento do Programa 
Rodeio Sertanejo. Fernando & 
Fabiano, Caio César & Diogo, 
Marlon & Marcelo, Zé Rubens & 
Guilherme, Douglas & Vinicius e 
Dan & Marcelo.

ARIZONA Pesqueiro e Res-
taurante Pinda: 26/7 (domingo 
12h) – Feijoada R$ 20. Cantor 
César Barbosa. Estrada Pinda - 
Piracuama, bairro do Mandu.

ASSOCIAÇÃO DOS APO-
SENTADOS de Guará: 25/7 
(sábado) – Banda Alpha Vale. 
30/7 (quinta) – Pedro Romano. 
Tel (12) 3105-2220.

CASARÃO ROSEIRA – 
Toda quinta banda ao vivo. Es-
trada Roseira-Aparecida.

CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda 
– 25/7 (sábado 19h) – Banda 
Chamego com (Anjinho do 
Vale). Sócios não pagam e não 

sócios R$ 10 por baile. Tel (12) 
3645-2361.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 25/7 (sábado) – Onze 
Vinte (Roots Rock Reggae). 1º 
lote de ingressos R$ 25. Elas free.

CHÁCARA BELO SOL 
Taubaté: 25/7 (sábado 21h) – 
Baile com Alexandre Vilela. Cal-
dos e porções. Tel (12) 3011-
1630 e 99747-6160.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza mais um baile no 
Recinto São Vito (Moreira Cé-
sar) em julho: 26/7 – Chamego.
com (Anjinho do Vale). Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Domingo (20h): 26/7 – Ban-
da Premium - Quarta-Feira 29/7 
- 20h – Banda Energia.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé ‘Creix’:  25/7 – Festa 
Julina. Bruno & Hyago. Comi-
das típicas com preços espe-
ciais. Tel (12) 3674-2413.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 24/7 (sexta) – Ta-
les e Welinton. 25/7 (sábado) 
– Banda Polo,  Alexandre & Fa-
biano.

EXPOLAG Lagoinha: 8/8 
(quarta) – Eleição da Rainha. 
13/8 – Heder & Saconi. 14/8 – 
Talis e Welinton.  15/8 – Fred & 
Gustavo. 16/8 – Banda Arena. 
Maiores detalhes no link http://
expolag.com/. 

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da piscina, 
sexta-feira. Julho: 24 – Bruno 
& Hyago. 31 – César Barbosa. 

Associado em dia não paga. 
Não sócios: H R$ 10 e M vip 
até 23h30, e R$ 5 após esse 
horário. 8/8 (sábado) – Baile 
dos Pais. Banda Evidence. 29/8 
(sábado) – Retrô na Ferrô. Lua-
na Camarah e Banda Turne. Tel 
(12) 2126-4444.

FESTA DE TREMEMBÉ: 
De 24/7 a 9/8. Veja a progra-
mação completa no blog Entre-
vistas do Ouverney. 30/7 (quin-
ta) – Onze 20. 31/7 (sexta) 
– Ira. 1º/8 (sábado) – Originais 
do Samba. 2/8 (domingo) – Fa-
lamansa. 3/8 (segunda) – Raça 
Negra. 4/8 (terça) – Jeito Mole-
que. 5/8 (quarta) – Fernando & 
Sorocaba.

FESTA DE SANTANA Pin-
da: 26/7 (domingo) – Show de 
César Barbosa. A festa vai  até 
domingo (26).

FESTIVAL DE MÚSICA 
SERTANEJA Luiz Carlos Car-
doso: Será nos dias 31 de julho 
e 7 de agosto, às 18h, no Re-
cinto São Vito de Moreira César.

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: 25/7 (sábado) – Banda ao 
vivo. Informações e lista vip 
com Danni:  9 9232-5488 (what-
sapp). Estrada do Barreiro.

MANGUERÃO Pinda:  Bai-
lão sertanejo/forró toda sex-
ta-feira: 24/7 (sexta) –  Festa 
julina: 20h – Silvinho e Iolanda 
Vinagre. 22h - Marrom. Ingres-
so R$ 10 preço único. Tel (012) 
99708-2011.

MUNDI - 25/7 (sábado) – 
Pedro Henrique & Matheus. 

MUTLEY Taubaté: 24/7 
(sexta) –  Banda Like a Box. 
Super Combo. 25/7 (sábado) – 
Sun And Ice.

ÓBVIO CHOPERIA Pin-
da: 24/7 (sexta) – Grupo Verde 
Novo e Trio Eskema. Bandas 
vencedoras do Festival de Músi-
ca da Juventude. 25/7 (sábado) 
– Tributo ao músico e composi-
tor Dio. 26/7 (domingo 15h) – 
Banda S.A.V.I.T.O. Gravação do 
lançamento do novo clipe.

ÓPERA MIX Pinda: A dire-
ção informa que está fechada 
para reforma. Rua Luíza Mar-
condes de Oliveira, 286 (antiga 
Vinil).

PINDABAR - Quarta -  Ser-
tanejo ao vivo. Quinta – Vi-
deokê. Elas vip até 23h. Sexta 
– Pagode ao vivo. Elas vip. Eles 
R$ 10.

SEGUNDA Sertanejo ao 
vivo. Rua Joaquim Távora, 80, 
tel (12) 3432-1233.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida: 24/7 (sexta) – Rodrigo 
& Santa Fé. 31/7 (sexta) – 
Banda 8 Segundos.  Whatsapp 
9 8290-1723. 

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural: 25/7 
(sábado) - Wilson & Washing-
ton. 30/7 (quinta) - Alexandre 
Vilela. Tel (12) 99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Almoço com música ao 
vivo todo domingo e som ao 
vivo quartas-feiras com Yolanda 
Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho 
Vasques. Tel (12) 3652-2120.

O músico ADEMAR Ribeiro da Silva anima bailes, shows e eventos diversos em 
toda a região, e sempre recebe muitos elogios. Com repertório variado e elogiado, 
ao som de sua guitarra e teclado, ele também dá show de solo em seu cavaquinho 
tocando até de costas. Ademar Espaço Musical pode ser contratado pelos telefones 
(12) 3643-2952 e 9102-5840.

Sindicato realiza torneio leiteiro

Workshop de dança Mulher morre após 
ser espancada

ERRATA 
Em matéria publicada na edição de 21 de julho erramos ao afi rmar 

que a Exposição Fotográfi ca “Meu parto cercado de amor: apoio contínuo 
e cuidado empático no parto, questão de saúde pública e direito de to-
das” traz fotos de mulheres que participam do Gerar ConsCiência.

Promovido pela Parto do Princípio, a mostra traz imagens de mu-
lheres de todo o país que enviaram suas fotos e participaram de uma 
seleção.

O Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba reali-
za, até sábado (25), o Tor-
neio Leiteiro em come-
moração ao Dia Nacional 
do Agricultor – celebrado 
dia 28 de julho. O evento 
acontece na sede do Sin-
dicato, com premiação 
em dinheiro aos cinco 
primeiros colocados e ao 
melhor tratador. 

O proprietário da vaca 
vencedora vai ganhar R$ 
4.000; o 2º, R$ 2.500; 3º, 
R$ 1.500; 4º, R$ 1.000; 
5º, R$ 500; e mais R$ 
500 para o melhor trata-
dor de animais. 

O torneio é realizado 
na modalidade “Regula-
ridade”, com animais de 
qualquer raça ou idade. 

As ordenhas acontecem às 
8 e às 20 horas. Pelo regu-
lamento será considerado 
vencedor, o animal que 
apresentar a soma das cin-
co ordenhas, mais aproxi-

mada do valor de 60 qui-
los, durante o período de 
realização do evento.

O Torneio Leiteiro con-
ta com a participação dos 
alunos do curso de Técni-

co em Veterinária do Colé-
gio Tableau e com o apoio 
da Comevap e Alfamaq.  
A premiação acontece no 
sábado, após a última or-
denha.

Pindamonhangaba re-
cebe neste sábado (25) um 
workshop de ‘Dança Con-
temporâneas, das 10  ás 
13 horas. Uma taxa de R$ 
50 será cobrada dos par-
ticipantes e ao fi nal todos 

receberão certifi cados.
O estúdio está situa-

do na rua General Júlio 
Salgado, 95. Mais infor-
mações entrar em con-
tato com pelo telefone 
3527-3526.

Uma mulher de 24 
anos morreu após ser es-
pancada pelo seu marido, 
de 33 anos, na noite da úl-
tima quarta-feira (22), no 
Distrito de Moreira César. 
O casal tinha dois fi lhos, 3 
e 7 anos.

Segundo a Polícia Mi-
litar, durante uma briga 
de casal, o homem agre-
diu a esposa até a vítima 
ficar inconsciente. Ao 
perceber que a mulher 

havia desmaiado, o mari-
do pediu ajuda para sua 
mãe, que levou a vítima 
ao Pronto-Socorro. No 
entanto, a mulher não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu.

Os médicos do local 
acionaram a polícia após 
perceberem os sinais de 
espancamento e o homem 
foi preso em fl agrante por 
homicídio doloso - quando 
há intenção de matar.

Polícia
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cidade
Prefeitura certifica cuidador 
de idosos e camareiras

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece várias ativi-
dades para que os moradores 
possam conquistar espaço no 
mercado de trabalho. O mu-
nicípio realiza na quarta-feira 
(29) a formatura dos alunos 
dos cursos de cuidador de ido-
sos e camareira, dos alunos de 
Moreira César, sendo estes do 
programa ‘Inclusão Produtiva’, 
da Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social. 

Ao todo, são 50 formandos do 
curso de camareira e 35 de cui-
dador de idosos. A solenidade 
acontecerá na sede do projeto 
Jataí, em Moreira César, a partir 
das 16 horas. 

Os alunos tiveram atividades 
teóricas e práticas, tais como: 
alimentação do idoso, mudança 
de posição de corpo, exercícios, 
adaptação ambiental, vestuário, 

higiene pessoal, etc. A equipe 
agradece a parceria com os asi-
los de idosos Lar São Vicente de 
Paulo e Lar Irmã Therezinha.

No curso de camareira os 
alunos aprenderam técnicas de 
arrumação, limpeza e higieniza-
ção, vistoria, conceitos e princí-
pios de atendimento ao cliente, 
práticas de governança, entre 
outros, além de participar de 
aulas práticas no Domum Hotel.

De acordo com a coordena-
dora do ‘Inclusão Produtiva’, os 
alunos do curso de camareira 
irão participar de uma marato-
na no dia 12. Esta atividade será 
no Domum Hotel, no período da 
manhã, e os participantes irão 
demonstrar suas habilidades 
em diversas provas. O objetivo 
desta ação é valorizar a cate-
goria e colocar em evidência as 
ações do programa.

escola de Pindamonhangaba recebe 
Time inTernacional de robóTica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Novelis realizaram 
nesta semana, em parceria com a 
First®, organização sem fins lu-
crativos que promove o ensino de 
ciências por meio de aplicações 
de robótica, o Projeto Robótica 
nas Escolas, que consiste em uma 
série de atividades a fim de des-
pertar nos alunos da rede pública 
de Pindamonhangaba o interesse 
pela ciência, tecnologia e enge-
nharia.

Entre 20 e 24 de julho, mais 
de 30 alunos da Escola Munici-
pal Maria Zara Miné Renoldi, no 
Ouro Verde, participaram de ofici-
nas e atividades lúdicas que envol-
veram a construção de brinquedos 
e mecanismos simples, utilizando 
os fundamentos de disciplinas 
como mecânica, eletrônica, mate-
mática, tecnologia e física. Entre 
as atividades programadas estão 
a montagem de uma catapulta de 
alumínio, uma torre de espaguete 
e lâmpadas de lava, entre outras.

Com a parceria, a Novelis 
patrocina uma equipe de alunos 
da Etep - Escola Técnica Everardo 

Passos, de São José dos Campos, 
e também o time de robótica da 
Walton High School, de Atlanta, 
em competições da First® Ro-
botics Competition, competição 
internacional que vale uma vaga 
no Campeonato Mundial de 
Robótica. Tanto o Projeto quando 
a competição são ferramentas 
fundamentais para ajudar os 
jovens a explorar seu pensamento 
empreendedor e de liderança.

A Novelis apoia várias equipes 
da First® no mundo como parte 
da iniciativa da empresa para 
educar e formar a próxima gera-
ção de engenheiros. No Brasil, a 
Empresa patrocina três times de 
robótica, incluindo o Trail Blazers 
1772,  de Gravataí, no Rio Grande 
do Sul, bem como o time da Etep  
1382 e o time Cephatron 1860, 
ambos de São José dos Campos, 
em São Paulo. Com o apoio da 
Novelis, em duas ocasiões ante-
riores, a equipe da Etep recebeu o 
troféu Chairman’s  Award, prêmio 
de maior prestígio das equipes da 
First® que melhor representam os 
objetivos e metas da organização.

alunos do morumbi aprendem 
técnicas de segurança na gerdau

Formatura será realizada na quarta-feira (29), na sede do Projeto Jataí, em moreira césar

Divulgação

alunas mostram um dos experimentos realizados

No mês de agosto, na volta às aulas, 150 
estudantes da Escola Municipal Odete Corrêa 
Madureira, no Morumbi, terão, entre as primei-
ras lições do novo semestre, conceitos de segu-
rança no dia a dia. Com o objetivo de promover 
a reflexão sobre segurança em atitudes coti-
dianas, o projeto Atitude Segura adapta para o 
ambiente educacional a metodologia utilizada 
nas usinas da Gerdau, levando conceitos de 

comportamento seguro para alunos e funcioná-
rios das escolas.

 Com palestras e dinâmicas, colaborado-
res voluntários da Gerdau Pindamonhangaba 
abordarão formas de preservar a saúde e evitar 
incidentes no ambiente escolar, no trânsito e nos 
lares dos estudantes.  A iniciativa, que conta com 
a parceria da Prefeitura, teve início em maio, 
envolvendo 50 alunos da mesma escola.

Primeiro encontro na escola, realizado em maio

Divulgação

escola municipal no ouro Verde foi contemplada com projeto da novelis

Divulgação

Divulgação
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No dia 10 de ju-
lho, sexta-feira, ani-
versário de Pinda, 
foi oficializado pelas 
autoridades, o início 
das obras de cons-
trução do prédio do 
2º Distrito Policial 
de Moreira César. O 
evento contou com 
a presença do vere-
ador Professor Eric 
(PR), do Governador 
Geraldo Alckimin, do Prefeito, 
Subprefeito, Deputados Federais 
e Estaduais e outras autoridades 
locais e regionais.

A construção da Delegacia 24 
horas, no Distrito de Moreira César, 
foi solicitada pelo vereador Profes-
sor Eric por meio do requerimento 
3.165/2013, aprovado no plenário 
da Câmara.

A delegacia, que oferecerá 
novos serviços à população, é 
considerada como a mais moderna 
do Estado, além de servir como 
modelo para a construção de outras. 
A solenidade de lançamento da 
pedra fundamental foi realizada na 
Praça de Eventos “Padre Geraldo 
Carlos da Silva”. Para a construção 
da sede do 2º DP, a prefeitura doou 
uma área na avenida Manoel Tei-
xeira de Souza, o projeto e a obra 
foram licitados e contratados pela 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado e o prazo de construção 
é de 360 dias. 

O vereador considera que o 
serviço é necessário, pois o Distrito 
conta com mais de 50 mil habitantes 
e, sempre que há alguma ocorrência, 
a viatura precisa se deslocar para a 
região central da cidade, deixando 

O Vereador Toninho da Farmá-
cia (PDT) destaca a importância do 
trabalho realizado pela equipe do 
AMA – Abrigo Municipal de Ani-
mais, de nossa cidade destacando 
ações como:

- Realização de feiras de adoção 
de animais - 2° e 4° sábado do mês 
na praça do Quartel das 09:00 às 13:00 horas. Fora as feiras esporádicas 
que acontecem no shopping ou em outros lugares. Além da adoção de 
animais nestas feiras são distribuídos panfletos e orientações com relação 
ao abandono de animais e aos maus-tratos.

- Conscientização para crianças e adolescentes nas escolas, onde é rea-
lizada uma palestra educativa contra o abandono e os maus-tratos adaptada 
de acordo com a faixa etária dos alunos, este projeto tem a participação da 
mascote do AMA, a cadela Ingrid, a qual é deficiente física e usa cadeira 
de rodas, deixando assim o trabalho do AMA e a conscientização dos 
alunos mais evidente. Este projeto pode ser realizado em qualquer escola 
municipal, estadual ou particular, mediante agendamento com o AMA.

- Construção de 01 canil com capacidade para até 05 animais.
- Arrumação do corredor no canil o qual, não tinha grelha e haviam 

buracos.
- Construção de um solarium de 250 m², onde os cães podem tomar 

sol e se exercitarem.
- Colocação de pallets em todos os canis, para os cães não dormirem 

no chão.
- Separação de canil para filhotes e maternidade.
- Compra de ração especifica para filhotes caninos. 

      - Arrumação de um gatil, já que os gatos não tinham local fixo para 
permanecer e ficavam soltos, procriando na entrada do AMA.

- Arrumação de toda a cerca em volta do AMA, evitando a fuga de 
animal de grande e pequeno porte.

- Arrumação de um mangueiro coberto para os animais de grande 
porte (equinos e bovinos)

- Reforma e ampliação do telhado da frente do AMA.
- Reforma da sala do veterinário.

Mutirão de castração
O vereador Toninho da Farmácia chama a atenção da população sobre 

a importância da realização do 2° Mutirão de Castração no dia 1º de agosto, 
iniciando as 07:00 horas da manhã. Serão realizadas 39 castrações felinas 

fêmeas, 113 caninas fêmeas e 
56 caninos machos, e tem como 
objetivo atender a lista de espera 
já existente. 

O objetivo deste mutirão e a 
realização das 208 castrações, é 
que evitaremos o nascimento de 
aproximadamente 906 filhotes 
de crias indesejadas e serem 
soltos nas ruas, aumentando 
assim o número de animais 
abandonados na nossa cidade.

Professor Eric participa 
da entrega oficial das obras 
do 2º DP de Moreira César

“Moreira César terá delegaCia Modelo no 
estado de são Paulo”

o Distrito desguarnecido por horas. 
Com o crescimento considerável da 
região as ocorrências vêm aumen-
tando e, com a nova Delegacia, a 
população se sentirá mais segura.

O Professor Eric também apre-
sentou o Projeto de Lei nº 180/2014, 
no qual denomina o prédio do 2º 
Distrito Policial de Moreira César, 
de “Dr. Miguel Jacob Felipe Neto”.

O vereador Professor Eric 
agradece ao Governador Geraldo 
Alckmin, ao Prefeito, ao Subprefei-
to, à Secretaria de Obras e Serviços 
e aos demais envolvidos nesse 
projeto por mais esse importante 
investimento na segurança do Dis-
trito de Moreira César. “Estou feliz 
por mais esta obra. O Distrito de 
Moreira César é grande, e merece 
uma Delegacia de Polícia 24 horas, 
que terá o projeto mais inovador 
do Estado de São Paulo. Trata-se 
de projeto pioneiro, que nosso 
Governador nos presenteou. É 
notório a necessidade da população 
do Distrito de Moreira César em 
poder transitar com mais confiança 
e segurança. Estamos trabalhando 
muito pelo desenvolvimento de 
nossa cidade”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Toninho da Farmácia destaca 
a importância do trabalho 
realizado pelo abrigo de animais
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O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) solicita ao 
Executivo, que encaminhe para a 
Câmara, com urgência, um Projeto 
de Lei que determine anistia de Juros 
e Multas, de correção e honorários 
dos principais tributos municipais 
(IPTU, ISS, ALVARÁS), aos 
contribuintes que possuem débito 
com o município, inscritos ou não 
em dívida ativa, ajuizados ou não.

A concessão de anistia de juros 
e multas dos impostos visa dar 
aos munícipes que estão inseridos 
na Divida Ativa, condições para 
regularização do processo na Vara 
de Execução Fiscal do município. 
“O projeto visa oferecer ao cidadão 
condições de quitar ou renegociar 
seus tributos como o IPTU, o ISS e 
os ALVARÁS, permitindo que eles 
sanem o problema das dividas, e 
também de emissão de nota fiscal 
da sua empresa e, automaticamente, 
regularizem sua situação com o mu-
nicípio e demais órgãos de crédito 
como o SERASA”, disse o vereador. 

Magrão enfatiza que a Anistia 
do ano de 2014, foi benéfico para o 
erário, conforme informação do de-
partamento de arrecadação, foram 
gerados 5.175, carnês, com valor 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) esta refor-
çando o aviso da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Pau-
lo - CDHU, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, que as inscrições para 
moradias populares, reserva de 
unidades para policiais civis e 
militares, agentes de segurança 
penitenciaria e agentes de escol-
ta e vigilância penitenciaria, que 
estão abertas as inscrições para 
a participação de interessados 
no Programa de Parcerias com 
Municípios, para moradias po-
pulares em Pindamonhangaba.

São 94 residências cons-
truídas no Distrito de Moreira 
César, no bairro Azeredo, sendo 
que 04 destinadas aos idosos 
e o restante sorteadas para as 
famílias devidamente cadas-
tradas dentro dos requisitos 
legais exigidos pelo Programa 
do CDHU.

O vereador Cal ressalta 
ainda que, as famílias já ca-
dastradas e não beneficiadas 

Vereador Cal reforça aviso 
do CDHU para inscrições 
para moradias populares

Vereador Magrão quer Projeto 
de Lei de Anistia de Juros e 
Multas de Tributos Municipais

total de R$ 7.439.954,47, sendo 
que deste total, o erário arrecadou 
o valor total de R$ 5.734.805,09.

De acordo com o vereador, 
os munícipes estão recebendo 
notificações de cobrança em suas 
residências, são pessoas humildes 
que querem pagar seus tributos, 
porém sem uma anistia, muitas 
vezes as condições não ajudam, 
além do mais, nosso país passa por 
uma crise financeira e com os vários 
aumentos da cesta básica, água e 
luz, a população fica cada vez mais 
comprometida com seu orçamento 
e muitos impostos acabam ficando 
sem o pagamento.

Magrão lembra que a arreca-
dação dos tributos municipais é 
primordial para que a Prefeitura exe-
cute diversos serviços para a popu-
lação nas áreas de saúde, educação 
e assistência social e obras públicas. 
De um lado o munícipe quita o seu 
débito, fica em dia com o município. 
Por outro lado, a Prefeitura arrecada 
mais para fazer as benfeitorias para 
a população”, salienta o vereador. 
“Espero que o Prefeito acate nossa 
proposta que visa beneficiar os 
munícipes e também a Prefeitura”, 
concluiu Magrão.
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) acompa-
nhou as comemorações do 
aniversário da cidade, em 
que o Governador Geraldo 
Alckmim, o Ministro das 
Cidades Gilberto Kassab, 
o Prefeito Vito Ardito e 
autoridades do município 
realizaram no bairro do 
Araretama o lançamento 
da pedra fundamental para 
a construção do conjunto 
habitacional “Bem Viver”. 

Este é um empreendi-
mento de interesse social, 
que será construído em 
parceria com os Governos 
Municipal, Estadual e Fe-
deral, através dos progra-
mas “Minha Casa, Minha 
Vida” e “Casa Paulista”.  
No local serão construí-
dos 1.536 apartamentos, 

além de escola, creche e 
unidade de saúde. Serão 
beneficiadas as famílias 
consideradas de baixa 
renda cadastradas pelo 
município.

“Já estava na hora deste 
projeto acontecer, muitas 
pessoas de nossa cidade 
precisam desta atenção 
especial e no aniversário 
da cidade, a população é 
quem ganha este grande 
presente, um empreendi-
mento de porte, que tem a 
participação dos Governos 
Federal, Estadual e Mu-
nicipal. Com prestações 
que variam de R$ 40,00 a 
R$ 80,00, será possível a 
muitos moradores torna-
rem realidade o sonho de 
sua casa própria”, destaca 
o vereador Janio Lerario.
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Ministro das Cidades Giberto Kassab, Vereador Janio ardito Lerario, GoVernador 
GeraLdo aLCKMin e o Prefeito Vito ardito Lerário, no LançaMento do ConJunto 
HabitaCionaL beM ViVer, no araretaMa

Janio Lerario comemora 
programa da habitação que 
beneficia 1536 famílias

Vereador MaGrão, no destaque, aPresenta faC-síMiLe da notifiCação que está sendo 
enViada aos MuníCiPes CoM diVida atiVa na adMinistração MuniCiPaL

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vereador 
Felipe César – FC (PMDB) so-
licita ao Prefeito a realização 
de estudos para viabilizar a 
construção de uma rodoviária 
interestadual às margens da 
Rodovia Presidente Dutra. Em 
sua justificativa, o Presidente 
alega que a atual rodoviária, 
construída há mais de 30 anos 
é pequena e não comporta 
a entrada de mais empresas 
com novas linhas de ônibus. 
A construção de uma outra, 
mais moderna, com mais 
guichês e plataformas, à beira 
da Via Dutra, vai proporcionar 
que novas empresas e novas 
linhas possam ser criadas e 
atendidas, permitindo que 
Pindamonhangaba possa ter 
ligações com outras cidades e 
capitais do país. “Nossa cida-
de cresce a cada dia, e a Dutra 
está cada vez mais próxima. 
Desta forma, uma rodoviária 
às margens desta rodovia, vai 
facilitar novas linhas e novas 
empresas”.

MAIS SEGURANÇA 
COM AUMENTO 
DO EFETIVO
Outro pedido do Presiden-

te da Câmara de Pindamo-
nhangaba, Vereador Felipe 
César – FC é a solicitação ao 
Governador Geraldo Alckmin 
do aumento do efetivo policial 
na cidade, tanto na esfera da 
Polícia Civil, como por parte 
da Polícia Militar. O Vereador 
faz questão de enfatizar que a 
cidade cresce em proporções 
rápidas, com a construção 
de conjuntos residenciais, 
além do surgimento de no-
vos empreendimentos. Com 
a assinatura do convênio da 
chamada “Atividade Dele-

FELIPE CÉSAR – FC PEDE 
A CONSTRUÇÃO DE UMA 
RODOVIÁRIA NA VIA DUTRA

gada”, o Presidente Felipe 
César – FC sugere que este 
efetivo seja aumentado em 
proporções que possa suprir e 
proporcionar mais segurança 
para a população. “Hoje ape-
nas 10 homens na Atividade 
Delegada, não representa qua-
se nada, é necessário aumentar 
mais este número para que a 
violência seja minimizada em 
nossa cidade”, destaca o Pre-
sidente da Câmara, Vereador 
Felipe César – FC.

ACOMPANHANTE 
EM CONSULTAS 
MÉDICAS DO SUS
Outra solicitação do Pre-

sidente da Câmara, Vereador 
Felipe César – FC  ao Execu-
tivo, em especial à Secretaria 
de Saúde, é o cumprimento 
do Artigo 4º da Lei nº 5.043, 
de 14 de maio de 2010, que 
especifica o seguinte: “Em 
todos os locais, em que se re-
alizam consultas médicas para 
usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS, será afixada 
placa informando o direito 
dos pacientes em se ter um 
acompanhante na consulta”. 
Para tanto, o Vereador pede 
que sejam colocadas placas 
com essa informação, nos 
locais onde são realizadas as 
consultas médicas.

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
pede ainda que, antes de serem 
instaladas as placas, que seja 
dado um amplo conhecimento 
do teor da mesma à população 
em geral, bem como ao Con-
selho Municipal de Saúde – 
COMUS, das datas em que as 
placas serão colocadas, para 
que haja acompanhamento 
por parte dos munícipes in-
teressados.

deverão comparecer para novo 
cadastramento e os que não 
comparecerem serão conside-
rados desistentes.

Para fazer as inscrições as 
pessoas deverão primeiro fazer 
o agendamento e levar os se-
guintes documentos: RG, CPF e 
comprovante de renda do chefe 
e do cônjuge marido, esposa ou 
companheiro (a), comprovante 
do tempo de lotação do servidor 
no município, endereço com-
pleto para correspondência, 
com CEP e comprovante de 
residência.

As datas para o agendamen-
to obrigatório para inscrições 
serão no período de 05 e 06 
de agosto de 2015, no Recinto 
São Vito, Praça da Matriz nº 
28 - centro de Moreira César, 
no horário das 09:00 às 17:00 
horas. 

As inscrições serão reali-
zadas no período de 11 a 14 de 
agosto de 2015, no horário das 
09:00 às 17:00 horas também 
no Recinto São Vito, em Mo-
reira César.

Vereador Professor eriC, entre o deLeGado tituLar de 
PindaMonHanGaba, dr. ViCente LaGiotto e o deLeado de 
Moreira César, dr. MiGueL JaCob

“a grandeza de uMa nação Pode ser julgada Pelo 
Modo que os aniMais são tratados”

Mahatma Gandhi
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Cotidiano

Os profissionais da 
Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba receberam um 
Pluviômetro Automáti-
co. O equipamento foi 
fornecido pelo Cemaden  
- Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais - por 
intermédio da defesa Civil 
de São Paulo. A entrega do 
material ocorreu no dia 14 
de julho, na sede da 2ª Cia 
do 5º BPM/I, localizada 
na rua Sagrados Corações, 
1.309, bairro Alvarenga.

Este equipamento é 

utilizado para recolher e 
medir, em milímetros, a 
quantidade de chuva pre-
cipitada durante um deter-
minado tempo e local. Ele 
envia dados de forma au-
tomática para o Cemaden.

A Defesa Civil local terá 
acesso às consultas pela in-
ternet e poderá monitorar 
e acompanhar o nível da 
chuva a cada 10 minutos. 
Este equipamento funcio-
na a base de energia solar, 
utilizando chips de telefo-
nia celular, não necessi-
tando de energia elétrica.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
fazendo melhorias em 
diversos locais onde 
são prestados serviços 
de saúde. Nos últimos 
dias, a unidade do Bon-
sucesso recebeu novos 
mobiliários e  pintura. 
Na manhã de quinta-
feira (23),  os bancos 
de plástico da recepção 
do Pronto-Socorro fo-
ram substituídos por 
longarinas. Os corredo-

res também terão lon-
garinas e cadeiras e as 
cadeiras e mesas dos 
consultórios serão tro-
cadas.

De acordo com as 
informações de profis-
sionais da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, a substituição 
de mobiliários faz par-
te das estratégias para 
oferecer melhor acolhi-
mento aos munícipes e 
funcionários.

A equipe do Cpic - 
Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res - realiza a REP - Roda 

de Estudo de Plantas 
- toda última segunda-
feira de cada mês. Neste 
mês de julho, segunda-

Prefeitura realiza substituição de 
mobiliários em unidades de saúde

boldo será tema da roda 
de estudo de plantas

defesa Civil recebe equipamento 
para monitoramento de chuvas

A Defesa Civil, além 
das missões de atender as 
ocorrências rotineiras, tais 
como: vistorias em residên-
cias com riscos, queimadas, 
apoio ao corpo de bombei-
ros, atendimento com bri-

gadas em eventos e outros, 
atua em ocorrências de en-
xames de abelhas. A equipe 
atendeu 90 ocorrências de 
remoção de abelhas e ma-
rimbondos nas residências 
este ano.

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pronto Socorro e unidade do Bonsucesso 
receberam o material

Novos mobiliários vão oferecer melhor 
acolhimento as municipes

Com o equipamento, Defesa Civil vai monitorar 
índice pluviométrico

O estudo tem à frente a equipe do Cpic

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.495, 14 DE JULHO DE 2015.   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosangela Gonçalves e Silva, Diretora do Departamento de 
Gestão Educacional, para substituir a Sra. Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de 
Educação e Cultura, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 13 a 27 de 
julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt

Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.496, DE 14 DE JULHO DE 2015.   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. João Carlos Muniz, Diretor do Departamento de Arrecadação, 
para substituir o Sr. Domingos Geraldo Botan, Secretário de Finanças, durante o período em 
que o mesmo encontrar-se em férias, de 13 de julho a 1º de agosto de 2015, respondendo 
cumulativamente pelo Departamento e Secretaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt

Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.497, 14 DE JULHO DE 2015.   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Roderson Salvador, Diretor do Departamento de Esportes, para 
substituir o Sr. Cleber Bianchi, Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, durante o período em que 
o mesmo encontrar-se em férias, de 13 a 22 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt

Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.498, DE 14 DE JULHO DE 2015.   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Ana Rosa Bastos Marcondes, Gestora de Atividades Esportivas 
e de Lazer, para substituir o Sr. Patrick Alessandro Corneti de Lima, Diretor de Esportes e Lazer 
de Moreira César, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 13 a 22 de julho 
de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt

Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.545, DE 13  DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 06 de agosto de 2015, 
nos termos do Memorando nº 980/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9.475, de 23 de abril de 2015, Processo nº 28.773/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos )

A Feira de troca de li-
vros “Meu livro, seu livro” 
será realizada neste domin-
go (26), na biblioteca públi-
ca municipal Ver. Rômulo 
Campos D´Arace, no Bos-
que da Princesa. Durante o 
dia todo, das 8 às 17 horas, 
leitores podem se encon-
trar e trocar os livros que 
não lêem mais por obras de 
outros leitores ou do acervo 
da biblioteca.

Com a feira, a Prefeitura 
pretende incentivar a leitu-
ra em pessoas de todas as 
idades. O evento é gratuito 
e todos serão bem-vindos 
para participar.

A biblioteca fica na La-
deira Barão de Pindamo-
nhangaba, s/n, Bosque da 
Princesa.

biblioteca realiza Feira 
do livro no domingo

As feiras são realizadas todo último domingo do mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 162/2015
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. 162/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção mecânica 
preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos 
ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet-Fiat-Ford-
Peugeout-Mitsubishi-Renault-Mahindra), modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, com encerramento dia 06/08/15 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, 22 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 163/2015
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. 163/15, referente à “Aquisição 
de materiais para pintura para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito 
de Moreira César”, com encerramento dia 06/08/15 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, 22 de julho de 2015.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015
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, a CP nº. 03/05, referente à “Contratação 
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de 
recomposição de pavimento asfáltico em CBUQ e galerias de águas pluviais no Loteamento 
Residencial Mantiqueira – Distrito de Moreira César”, com encerramento dia 25/08/15 às 9h 
e abertura às 9h30. A garantia de proposta deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura 
até as 15hs do dia 24/08/15, valor de R$ 61.618,00. 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, 22 de julho de 2015.

feira (27), a partir das 
14 horas, o boldo será a 
planta a ser estudada. 
O encontro acontece na 
Casa de Agricultura.

Os profissionais do 
Cpic convidam a popu-
lação para participar 
destes estudos. É possí-
vel receber informações 
sobre as indicações e uso 
adequado de vários tipos 
de plantas. Em agosto,  
o assunto a ser debatido 
será o colesterol; em se-
tembro, arnica; outubro, 
diabetes e; em novem-
bro, a vitamina C. A Roda 
de Estudo é aberta à po-
pulação e não há necessi-
dade de inscrição, basta 
ir ao local e participar.
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O Júlio Bittencourt 
Jazz Trio finalizou, na 
quarta-feira (22), as 
apresentações no Santu-
ário Mariano e Diocesano 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso – Igreja Matriz 
de Pindamonhangaba. Os 
shows foram realizadas 
durante o mês, às quartas 
e sextas-feiras, em come-
moração ao aniversário 
da cidade. A acústica do 
templo é um destaque, 
elogiada por todos os ar-
tistas que se apresenta-
ram no local. A intenção 
do Departamento de Cul-
tura da Prefeitura é rea-
lizar eventos como este 
mais vezes durante o ano.

O Centro de Memórias 
Barão Homem de Mello, 
no Palacete 10 de Julho, 
receberá um mosaico em 
homenagem aos 310 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba. Se o tempo 
ajudar, na segunda-feira 
(27), terá início a insta-
lação do painel na casa 
de máquinas, na entrada 
pela rua Travessa Barbosa 
– devido à delicadeza do 
trabalho, a instalação não 
poderá ser feita se estiver 
chovendo.

A inauguração do pai-
nel está marcada para o 
dia 31 de julho, a partir 
das 14h30, seguida por 
narração da história do 
Palacete, por Maurício 
Cavalheiro, e finalizando 
a tarde com uma apresen-
tação da Camerata Jovem.  

Próximo trabalho
Além do mosaico do 

Palacete 10 de Julho, a 
artista mosaicista Claudia 
Blanco está finalizando o 
mosaico que será instala-
do na parede interna da 
recepção da Unidade de 
Fisioterapia “Celina Leite 
de Abreu Cotait”. A peça 
está sendo confeccionada 
em três partes, sendo que 
a primeira está pronta, a 
segunda deve ser conclu-
ída até essa sexta-feira 
(24), para ser iniciada a 
parte final. A montagem 
está prevista para agosto.  

O grupo de Jovens 
Parresia comemorou o 
13ª aniversário em uma 
celebração no Recinto 
São Vito, em Moreira 
Cesar, com a presença 
de autoridades e cerca 
de 500 pessoas, além 
da pregação com Luizão 
Tutta, da Paróquia Es-
pírito Santo – SJC abor-
dando sobre a importân-
cia de Jesus aos jovens. 

A celebração iniciou às 
19h30 com a música ‘Ser 
de Deus’, para animar os 
jovens. “E por falar no 
desejo de cada um em 
entregar sua vida a Jesus 
e ser inteiramente dele”, 
explica o coordenador 
geral do grupo, João Fe-
lipe Araújo. 

Em seguida, houve um 
momento de preparação, 
para a pregação de Lui-
zão Tutta com o tema ‘O 
Céu Está Presente Aqui’, 
falando aos jovens da 
presença de Jesus e mos-
trando que a vida com 
Ele é mais feliz. Luizão 
também falou sobre seu 
trabalho com dependen-
tes químicos, alertando 
esses jovens sobre os ris-
cos e males que as drogas 
trazem ao ser humano.

Em seguida a prega-
ção, o diácono Washin-
gton, da Paróquia São 
Vicente de Paulo, fez um 
momento de adoração, 
convidando os jovens a 
entregar seu coração a 

Jesus, presente no osten-
sório e adorá-lo em espí-
rito e verdade.

O pároco e responsá-
vel pelo grupo, Cônego 
Geraldo, se alegrou ao ver 
tantos jovens reunidos 
e com um mesmo ideal. 
Ele se alegrou ao ver que 
os jovens estão voltando 
para a igreja e assumindo 
sua missão.

“A noite foi linda, é 
emocionante ver tantos 
jovens em um só lugar 
e com um só coração”, 
agradeceu João Felipe. 
“Demos um grande passo 
nessa noite, mostramos 
para nossa cidade que 
ainda existem jovens que 
estão vivos na sociedade, 
buscando destaque em to-
das as esferas do mundo”. 

“Sou Parresia, Quero 
ser de Deus!” Completou.

O grupo
Parresia em grego sig-

nifica ousadia, e é esse 
o intuito do grupo. De 
acordo com João Felipe 
Araújo, ser louco é ter a 
ousadia em fazer o que 
muitos não têm coragem. 

O Grupo de Oração 
Parresia foi criado em 
2002, a fim de orientar e 
cuidar dos jovens de Pin-
damonhangaba. Após um 
retiro para dependentes 
químicos houve a neces-
sidade de acompanhar 
essas pessoas, entretan-
to, o grupo acolhe todos 
os jovens.

As cidades integrantes do 
Circuito Turístico da Manti-
queira, entre elas, Pindamo-
nhangaba, terão um novo 
material promocional da re-
gião, para divulgar a cidade 
em feiras, eventos, rede ho-
teleira, entre outros.

Desde junho, a equipe 
do Sebrae está se reunin-
do com as prefeituras e 
empresários das cidades, 
para captação de infor-
mações para confecção do 
material. O Sebrae estará 
nas cidades para captação 
de imagens, fotos, repor-
tagens e curiosidades de 

cada cidade. Serão confec-
cionados um novo catálo-
go em formato de revista 
(4 mil exemplares), outro 
de bolso (20.500 exem-
plares), além de aplicativo 
para celular, dois vídeos 
com detalhes do circuito 
e das cidades, e displays 
para serem colocados em 
hotéis, pousadas, centros 
de informações turísticas 
e outros locais.

Com o novo material, 
o intuito é alavancar a 
divulgação da região em 
eventos e feiras de turis-
mo pelo país.

Trio finaliza ‘Concertos na Matriz’

instalação de mosaico no Palacete 10 
de julho começa na segunda-feira

A artista conta com a co-
laboração das ex-alunas de 
mosaico do Programa Nos-
so Bairro, Ana Paula Mo-
raes e Francisca Beserra. 
Com elas, foi feito também 
o mosaico que será instala-
do no Palacete 10 de julho.

Além das ajudantes, os 
jovens da Casa do Jovem 
do Araretama também 
participam do trabalho. 
Esse grupo fez o brasão 
que já está instalado na 
unidade de fisioterapia.

Para Ana Paula, o mo-
saico chegou para ficar 
em sua vida. “Me interes-
sei pelo mosaico quando 

Ana Paula e Claudia finalizam mosaico que será instalado na Unidade de Fisioterapia

Museu terá sarau no sábado
Programação
14h - Histórias de uma Índia Puri com Maurício Cavalheiro
15h - Histórias do Palacete da Palmeira com Fabiana
16h - Música autoral regional com Muzak

minha mãe participou da 
oficina no Cícero Prado e 
a Claudia virou uma ami-
gona. Isso foi em 2013. 
Desde lá, estou fazendo 
essa arte. Gostei e não 
largo mais”, disse a mo-
radora de Moreira César, 
que vem diariamente ao 
Araretama ajudar na fina-
lização do atual mosaico. 
“Mosaico para mim ainda 

é um aprendizado. Se eu 
tiver oportunidade, é uma 
opção para me profissio-
nalizar. É como um jogo 
de paciência, uma terapia, 
quase um quebra-cabeças. 
E a gente se empenha, se 
tem alguma cor errada, a 
gente desmonta tudo e faz 
novamente, tudo porque a 
gente quer que o trabalho 
saia perfeito”, contou.

Circuito mantiqueira terá novo material promocional

Momento de reunião com prefeituras e 
empresários do Circuito Mantiqueira

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jovens Parresia 
comemoram 13 
anos no Recinto

Divulgação
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Corrida Pinda vai reunir mais de 
5 mil participantes neste domingo

Torneio de basquete 
e show de garagem 
acontecem domingo

Prefeitura ofereCe aula de zumba no largo do Quartel

As ruas de Pinda-
monhangaba estarão 
tomadas neste domin-
go (26). A cidade vai 
ter mais uma edição 
da Corrida Pinda. O 
evento reunirá mais 
de 5 mil participantes, 
distribuídos em várias 
categorias. A largada da 
primeira prova será às 
9 horas   na praça Padre 
João de Faria Fialho, 
Largo do Quartel.

Os inscritos deverão 
fazer a retirada dos kits 
pré-prova, que contém 
a camiseta e o chip 
para as provas de 4 e 
10 km. A entrega será 
nesta sexta-feira (24), 
das 15 às 20 horas, e no 
sábado (25), das 9 às 17 
horas, no ginásio Juca 
Moreira – centro. Não 
haverá entrega do kit 
no dia da prova.

É necessário apre-
sentar o RG e levar o 
comprovante de ins-
crição, enviado por 

e-mail. Os chips de cro-
nometragem, fornecidos 
para as corridas de 4 km e 

10 Km, serão emprestados 
e devem ser devolvidos.

Serão colocados à dis-

posição dos participan-
tes inscritos sanitários e 
guarda-volumes na região 

da largada e chegada. Não 
é recomendado deixar ob-
jetos de valor nos guar-

da-volumes, tais como: 
relógios, roupas ou 
acessórios de alto valor, 
equipamentos eletrôni-
cos, entre outros.

A classificação dos 
atletas nas provas de 4 
km e 10 km será defini-
da conforme o tempo e 
ordem de chegada. Os 
resultados serão publi-
cados no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br. Nas categorias pré-
mirim, mirim e infantil 
haverá apenas classifica-
ção para os três primei-
ros de cada prova.

A Corrida Pinda é um 
evento promovido com 
o apoio da Tenaris, por 
meio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte, com o 
auxílio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio dos profissionais 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 
A prova é considerada a 
maior corrida de rua  da 
região, sem taxa de ins-
crição.

Neste domingo (26), 
acontece   o 2º Torneio 
Misto de Basquete - Stre-
etball e mais uma edição 
do Show de Garagem,  
na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do 
Quartel, a partir das 14 
horas. Os eventos são 
organizados pelo Espaço 
Juventude com o apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Para participar do 
torneio de basquete bas-

ta comparecer ao local e 
fazer a inscrição na hora. 
As equipes devem ter no 
mínimo cinco integran-
tes e haverá premiação 
para os classificados en-
tre 1º e 3º lugares. De 
acordo com a organiza-
ção, é necessário ter no 
mínimo 15 anos para 
participar.

O ‘Show de Garagem’ 
serve de fundo musical 
para a competição. Esta 
edição contará com a 

presença do DJ Célio 
Lopes e das bandas Re-
pressores, Dreaminess, 
Lumens, Fighter Foxx e 
BRW. Esta atividade é 
um espaço para que os 
músicos possam mostrar 
o trabalho ao público.

O Espaço Juventude 
promove várias ações 
para fazer com que este 
público tenha diversas 
opções de lazer e pos-
sam expressar os seus 
talentos.

Em comemoração ao 
aniversário de 310 anos 
de emancipação política 
de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura convida a po-
pulação para participar 
da aula de zumba na noi-
te desta sexta-feira (24), 
na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do 
Quartel, a partir das 19 
horas.

Zumba é um tipo de 
exercício que mistura 
movimentos aeróbicos 
com ritmos e coreogra-
fias latinas, como a salsa 
e o merengue. Segundo 
especialistas, os treinos 

maximizam a queima 
de calorias, beneficiam 
o condicionamento car-
diovascular e promovem 
a tonificação corporal. 
Cada aula com duração 
de uma hora pode quei-
mar até 1.000 calorias.

Esta atividade pode 
ser feita por qualquer 
pessoa, seja por inician-
tes ou experientes. For-
talece principalmente as 
pernas e as nádegas. Ab-
dômen, lombar e mem-
bros superiores também 
são exercitados.

De acordo com o portal 
www.minhavida.com.br, 

além da condição car-
diorrespiratória, a zum-
ba também trabalha a 
percepção espacial e a 
coordenação motora, dei-
xando os reflexos mais 
rápidos, melhorando o 
equilíbrio.

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
várias atividades à po-
pulação, basta ir ao gi-
násio, centro esportivo, 
ou centro comunitário 
mais próximo de casa 
para obter informações 
sobre as opções.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Atividade é um espaço para que os músicos possam mostrar o trabalho

Tradicional corrida vai receber competidores profissionais e amadores
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CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

             Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização 
da “4ª Reunião Ordinária de 2015”, cuja pauta vem a seguir:

 Pauta:

 —  Informes;
—  Processo de Inscrição do Empreendimento do CDHU;
—  Aprovação da Declaração e Relatório de Gestão do Fundo Local de 2014;
—  Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor.
  Dia:             03/08/2015 (segunda-feira)
 Horário:        9h (nove horas)
 Local:           SECRETARIA DE HABITAÇÃO
                      Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa.

  Marcos Antonio Guerrero - Presidente

  Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a justificativa de 

ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

  Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – 01/2015  

QUADRO GERAL 

Descrição Valor – R$ 

Contrapartida   

Recurso público a ser contratado  

Valor total da proposta  

15. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da organização, DECLARO, para fins de prova junto à 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste 

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou 

entidade da administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de 

dotações consignadas nos orçamentos deste poder, na forma deste plano de trabalho.

DESTA FORMA,  

PEDE DEFERIMENTO 

___________________________                        _______________________ 

LOCAL E DATA                         PROPONENTE 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A Secretaria de Saúde e Assistência Social, através do Departamento de Assistência Social 
comunica às Organizações da Sociedade Civil devidamente constituídas e organizadas, inscritas 
em Conselho Municipal de Assistência Social, que realizará processo de seleção de projeto a ser 
financiado com recursos subsidiados do Fundo Municipal de Assistência Social, verba Federal, no 
valor de R$ 78.000,00/ano, conforme descrito abaixo:

1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projeto a ser financiado com recursos do 
Fundo Municipal de Assistência Social - verba federal.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes. 
A proposta será analisada e avaliada pelo Departamento de Assistência Social da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assistência 
Social.
2 - DO PROJETO
2.1 – Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de atuação 
a Proteção Social Especial de Alta Complexidade e estar em conformidade com os serviços 
elencados na Resolução CNAS nº109 de 11 de novembro de 2009, a saber:
2.1.1.  As propostas deverão ter como finalidade o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS.
DESCRIÇÃO: Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas 
maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de 
moradia e autossustentação. O atendimento deve apoiar a construção e o fortalecimento de 
vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das 
pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, 
possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve contar com equipe 
técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia (administração financeira e 
funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros 
serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas. Sempre 
que possível, a definição dos moradores da república ocorrerá de forma participativa entre estes e a 
equipe técnica, de modo que, na composição dos grupos, sejam respeitados afinidades e vínculos 
previamente construídos. Assim como nos demais equipamentos da rede socioassistencial, as 
edificações utilizadas no serviço de república deverão respeitar as normas de acessibilidade, de 
maneira a possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com a demanda local, 
devem ser desenvolvidos serviços de acolhimento em república para diferentes segmentos, os 
quais devem ser adaptados às demandas e necessidades específicas do público a que se destina. 
Possuir tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em função do 
projeto individual formulado em conjunto com o profissional de referência. As repúblicas devem ser 
organizadas em unidades femininas e unidades masculinas. 
OBJETIVOS:
- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência;
- Preparar os usuários para o alcance da autossustentação;
- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais;
- Promover o acesso à rede de políticas públicas.
AMBIENTE FÍSICO NECESSÁRIO: Moradia subsidiada; endereço de referência; condições de 
repouso; espaço de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e secagem de roupas; banho 
e higiene pessoal; vestuário e pertences, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo 
com as normas da ABNT.
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS: Material permanente e material de consumo necessário 
para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, 
vestuário, brinquedos, entre outros.
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS.
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida/Recepção, em condições de dignidade, 
com identidade, integridade e história de vida preservadas; escuta; construção de plano individual 
e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estímulo ao 
convívio grupal e social; estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços 
locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 
referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; 
diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para 
acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 
inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; mobilização para 
o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os 
serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos. Acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 
habitabilidade, salubridade, segurança e conforto para cuidados pessoais e repouso; e assegurado 
convívio comunitário e social. Ser informado sobre direitos, serviços, acessos e responsabilidades 
para desenvolver capacidades e fazer escolhas com independência e autonomia.
2.1.2. FORMAS DE ATENDIMENTO A DEMANDA:
- Por encaminhamento de agentes institucionais do Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Por encaminhamentos do CREAS, demais serviços socioassistenciais e/ou de outras políticas 
públicas;
- Demanda espontânea.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas)
ABRANGÊNCIA: Municipal.
2.1.3. IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
2.1.3.1 - Redução da presença de jovens, adultos e idosos em situação de abandono, de 
vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia;
2.1.3.2 - Construção da autonomia.
2.2 – PÚBLICO ALVO: ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS 
Pessoas adultas do sexo masculino com vivência de rua em fase de reinserção social, que estejam 
em processo de restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia. 
2.2.1. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 12 meses, podendo ser prorrogado 
por igual período.
2.2.2. META DE ATENDIMENTO: 1 coletivo de 25 pessoas adultas.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará os seguintes 
critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS 
nº 109 e demais legislações pertinentes; 
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização para executar o projeto, devendo 
o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no 
desenvolvimento do projeto em questão;
III - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do mesmo 
no projeto;
IV - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
4 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. O prazo para a apresentação de propostas: de 16 a 31 de julho de 2015.
4.2. Deverá ser encaminhada através do setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400  – Centro –Pindamonhangaba – SP. CEP 12.420-010, das 8h às 
17h.
4.3. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do ANEXO I deste Edital.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. A proposta deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a apreciação da 
proposta de execução do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao período de execução de 12 meses; 
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
6 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes documentos para 
a celebração do contrato:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração de 
contrato para o atendimento a que se propõe;
II – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
III - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a praticar 
atos em seu nome, que assinará o contrato); 
IV - Certificado de Utilidade Pública;
V - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os 
recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do site: https://webp.
caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
VI - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da entidade 
com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VII - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os 
recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.
dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da entidade com 
o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;
IX - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;

X – Cópia do Estatuto da Entidade registrado em cartório;
XI - Ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório;
XII - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se encontra 
em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta;
XIII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se encontram 
no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na Câmara 
Municipal de Pindamonhangaba;
XIV - Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito 
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do contador e 
assinado pelo representante legal da Entidade);
XV - Nº. da conta-corrente, aberta exclusivamente para depósito do repasse público em banco 
oficial (Caixa Federal ou Banco do Brasil).

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.
Carlos Adriano Ferreira Alves
Diretor do Departamento de Assistência Social em Exercício

ANEXO I

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE
a) Razão social, endereço, telefone, email.
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
a) Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, período do mandato.
3. HISTÓRICO DA PROPONENTE
a) Apresentar um breve histórico relacionando: criação, finalidades, percurso ligado à 
área social. 
b) Informar o perfil financeiro: recursos próprios atuais com base no balanço do ano 
anterior e relacionar parcerias atuais que apoiam financeiramente a organização e/ou outras formas 
de captação de recursos.
c) Demais ações e projetos desenvolvidos pela organização. 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
a) Nome do projeto
b) Apresentação do projeto
i. Informar de forma clara e objetiva, resumidamente em que consiste a proposta;
c) Período de execução
5. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO
a) Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço, telefone.
6. JUSTIFICATIVA
 Justificar a importância de se contratar a proposta apresentada, caracterizando os 
interesses recíprocos, sociais e os resultados esperados. 
7. OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta apresentada)
9. PLANO DE AÇÃO
a) Deve descrever o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos (geral e específico). 
Como serão realizadas as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para 
a e execução da proposta.
b) Informar o cronograma de atividades, prazo, periodicidade, responsáveis por cada 
ação operacional.
c) METAS (quadro).

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – 01/2015  

METAS

É NECESSÁRIO DESCREVER A QUANTIFICAÇÃO (NÚMERO DE ATENDIMENTOS) E  
TEMPORIZAÇÃO (EM QUAL ESPAÇO DE TEMPO) OS OBJETIVOS SERÃO ATINGIDOS.

META
ETAPA 

ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

FASE UNIDADE QUANTIDADE IN ÍCIO TÉRMINO 

       

       

10. AVALIAÇÃO

a) Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto; 

b) Destacar os procedimentos necessários para a avaliação, os responsáveis por 

cada procedimento, a periodicidade da aplicação dos instrumentos utilizados 

(reuniões, formulários, entrevistas, dinâmicas) 

11. INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

12. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO PROPOSTA 

FUNÇÃO QUANTIDADE VINCULO 
CARGA

HORÁRIA 
SALÁRIOS 

ENCARGOS

SOCIAIS 

CUSTO

MENSAL 

CUSTO

ANUAL 

ATIVIDADES 

NAS QUAIS 

ESTÃO 

VINCULADAS 

* ENCARGOS SOCIAIS – INSS, FGTS, PIS 13º, FÉRIAS, AVISO PRÉVIO, RESCISÕES 

13. CONTRAPARTIDA A SER OFERECIDA 

a) Poderá ser física, financeira e/ou humana.

b) Mensurar.

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 
CONCEDENTE (1,00) 
NATUREZA 

DE DESPESA  

1º

MÊS

2º

MÊS

3º

MÊS

4º

MÊS

5º

MÊS

6º

MÊS

7º

MÊS

8º

MÊS

9º

MÊS

10º

MÊS

11º

MÊS

12º

MÊS 

DESPESA 1             
DESPESA 2             
TOTAL – R$             

 - CMDCA  -´CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO – 12ª 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 “12ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes 
— Prova de conhecimento específico do Conselho Tutelar 
— Apresentação da Empresa sobre a votação eletrônica para a escolha do Conselho Tutelar
— Finalização e aprovação da programação da Semana do Adolescente de 2015
— Outros assuntos.
Dia:  28/07/2015 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 especialização conforme exigidos no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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  03/08/2015 às 15:30 horas

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1º FERNANDA SAAR E SAAR
RUA DOS BENTOS, 218 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-070

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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  03/08/2015 às 14:30 horas

ENGENHEIRO

12º GILMAR ANTONIO RIBEIRO
RUA INDIANA, 49 – RES. ESTADOS UNIDOS
UBERABA – MG
CEP 38080-070

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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 - 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  03/08/2015 às 14:00 horas

PSICÓLOGO

12º PATRICIA NOVAES DORNELAS
AVENIDA ARLETE MEIRELES RANIERI, 226–22 – PARQUE DAS ÁRVORES
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12506-310

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 técnico conforme exigidos no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no M.T.E. ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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  03/08/2015 às 15:00 horas

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1º PATRICIA GONZALEZ DA SILVA
RUA PEDRO PIRES, 44 – CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-550

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 165/2015
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. 165/15, referente à “Aquisição de caixas 
térmicas com termômetro para transporte de imunobiológicos aplicação, sala de vacina do CEM 
(Centro de Especialidades Médicas)”, com encerramento dia 07/08/15 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, 23 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 166/2015
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. 166/15, referente à “Contratação 
de empresa facilitadora para realização de um curso livre de argila e cerâmica”, com encerramento 
dia 07/08/15 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, 23 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 167/2015
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. 167/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes a frota da 
Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), por um período de 12 (doze) meses”, com encerramento 
dia 10/08/15 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, 23 de julho de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 168/2015
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 PPRP nº. 168/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de manutenção nos bebedouros da Prefeitura de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 10/08/15 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, 23 de julho de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba informa aos interessados a lista dos inscritos que estão aptos a realizarem a 
prova de conhecimento específico, bem como o dia, local e horário de realização da prova. 
• Candidatos:
1. Arone Lucia Gomes de Paula
2. Benedito de Oliveira Júlio
3. Cláudia Renata Oliveira da Silva
4. Cristiana Aparecida Santos Marques de Oliveira
5. Daniela Ribeiro Tomaz
6. Desireé Valdirene Maria Alves Moreira
7. Elisangela Aparecida de Carvalho
8. José Carlos dos Santos Pinto
9. José Eduardo dos Santos
10. José Ives Anacleto
11. Juliana Bertolino
12. Maria Aparecida Monteiro
13. Maria Esméria Sacratamento da Silva Nascimento
14. Maria Helena dos Santos Villa Nova
15. Mario Augusto Monteiro
16. Nécio Pereira da Silva
17. Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
18. Rosani Vendramini
19. Roseane Albertina da Silva Pereira: 
20. Sheila Cristina da Silva
21. Sheila Letícia Arrieta
22. Telma Aparecida Bento
• Dia da Prova – 25/07/2015 – Horário: das 13 às 17 horas.
• Local: Auditório do CEDLAB – Rua Major José dos Santos Moreira, 230 – 
Pindamonhangaba/SP
•Observação: Chegar com uma hora de antecedência, com documento de identificação com foto.

ADRIANO AUGUSTO ZANOTTI - COMISSÃO ESPECIAL - CMDCA

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 7ª reunião Extraordinária de 2015, 
a realizar - se:

Dia:   29/07/2015                     
Horário:  9h
Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PAUTA: 
• Avaliação da VII Conferencia Municipal de Assistência Social/2015
• LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (publicada em 21/07/2015)
• Serviço de Abordagem Social 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 21.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.06.2015.

Às quinze horas do dia dois de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 20.ª Sessão Ordinária, realizada em 26.05.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. Bruna Danielle 
da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0033/15 José Gaspar Nelo. II– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0044/15 Olimpio José 
Anochi e 1-0047/15 Luiz Henrique de Moraes Sabino. III – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 
1-0175/13 Marcelo Ferreira Marques julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 22.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.06.2015.

Às quinze horas do dia nove de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.06.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0025/15 Jorge Silva Freitas. INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0019/15 Alvaro Vilaricio Ramos e 1-0022/15 Jorge Elmano dos Reis. II – RELATOR: 
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0036/15 Luciano 
Sansoni e 1-0039/15 Bruno Yochio Akahane. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0050/15 Helder Clayton Maciel e 1-0053/15 Helder 
Clayton Maciel.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬09 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.06.2015.

Às quinze horas do dia onze de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.06.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0037/15 Isabel Cristina da Silva Pereira e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0028/15 Pedro Figueiredo Salgado Ribeiro e 1-0031/15 
Fabricio Alexandre da Silva. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0042/15 Olimpio José Anochi. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0062/15 João Batista Ramos e 1-0068/15 Milton Egidio 
do Nascimento.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.06.2015.

Às quize horas do dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
11.06.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0034/15 Marcelo Zanin 
Pires e 1-0040/15 Nelson Fornitano Junior. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0045/15 Olimpio José Anochi, 1-0048/15 Geraldo Aves 
Ferreira e 1-0051/15 Helder Clayton Maciel. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0059/15 Marcela Rodrigues Vieira Braga.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 16  de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 24.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.06.2015.

Às quinze horas do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, 
Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Ordinária, realizada em 16.06.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0043/15 Olimpio José Anochi. II – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0057/15 José Antonio Puppio 
e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0060/15 Juliana dos Santos de Jesus. III– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0056/15 Fabio 
Pinto Monteiro e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0065/15 Ana Maria Rita Gomes. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 024/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬25 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 24.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.06.2015.

Às quinze horas do dia vinte cinco de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Ordinária, realizada em 23.06.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0046/15 Neide da Silva Maria. II – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0054/15 Osiris 
Marin.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.208, 07 DE JULHO DE 2015.
Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO JANELA CONTEMPORÂNEA – ARTE E CULTURA.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no art. 3º da Lei Municipal nº 1.860, de 20 de abril de 1983, e documentos 
constantes do Processo Externo nº 4978, de 10/02/2015,

D E C R E T A:
Art. l°. Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO JANELA CONTEMPORÂNEA – ARTE 
E CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.712.987/0001-32.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07. de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.214, DE 14 DE JULHO DE 2015
Declara de utilidade pública as obras de limpeza e desassoreamento nos locais que especifica.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos do art.5º, letra “d”, Decreto nº 3,365, de 21 de junho de 1941, e art. 6º, inciso VI, alíneas “b” 
e “c” da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, data de 05.04.90.

DECRETA:- 
Art.1º Ficam declaradas de utilidade pública, as obras de limpeza e desassoreamento dos locais 
abaixo descriminados:

Art.2º A utilidade pública, mencionada no caput do art.1º, se faz necessária para a limpeza de 
margens que se encontram assoreadas, causando represamento da água, alagamento e cuja 
derivação está causando instabilidade na Rua das Rosas, colocando em risco as casas ali 
existentes.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes 
Secretário de Governo e Integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PASIN - AMORPAS         
                                                             

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO    

A Associação de Moradores do Residencial Pasin  CONVOCA  para Assembleia  Geral  Ordinária, 
Diretoria e Moradores   para tratar de assuntos relacionado ao Processo Eleitoral para a Eleição da 
nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o triênio 2015  à  2018,         que será realizada 
no dia 12 de agosto de 2015, às 18:00 horas, nas dependências  da Associação de Moradores, 
Centro Comunitário .                                   Para tanto, foi designado a seguinte Comissão Eleitoral:
Sr.   Luiz Carlos Siqueira Campos
Sr.   José Esaur de Freitas  
Sr.   Bruno José Lustoza Santos Gonçalves
Sr.   João Aparecido da Silva 
As inscrições das chapas serão feitas de segunda a sexta-feira, na Rua Suécia, nº 697, Residencial  
Pasin, de 17/08/2015  à  28/08/2015, no horário das 14:00 horas às  15:30 horas e a Eleição e 
Posse no dia 15/09/2015.
OBS ; -   Esta eleição é somente para os moradores do Residencial Pasin.

                                Pindamonhangaba, 23 de julho de 2015.
                   

JORGE LUIZ SANTOS GONCALVES  -  
PRESIDENTE                                                                                                                                                                     

                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

                                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.548, DE 16  DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 07 de julho de 2015, 
nos termos do Memorando nº 971/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9.450, de 10 de março de 2015, Processo Interno nº 18502/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 07 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.215, DE 14 DE JULHO DE 2015.
Constitui Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203, de 16 de abril de 1996 e 3.241, de 21 de julho de 
1.996,

D E C R E T A:
Art. 1º. A equipe técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, a partir de 1º de julho 
de 2015 a 31 de dezembro de 2015, fica assim constituída:

I - EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA

a) Adriano José de Brum -  Biólogo;
b) Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista;
c) Cintia Kuwahara Ynoue Nishizawa  –   Fiscal Sanitário;
d) Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária;
e) Elizabeth Basi Puebla da Nobrega – Médica;
f) Fabiana Maria Cintra de Souza  –  Fiscal Sanitário;
g) Gonçalo Correa Leite  -    Fiscal Sanitário;
h) Joana Alves – Agente de Saneamento;
i) João Gonçalves de Oliveira  –  Fiscal Sanitário;
j) Lurdes Homem de Mello  –  Chefe de Serviço Técnico;
k) Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires  –  Fiscal Sanitário;
l) Márcia Maria Cabral Wakasugi  –  Fiscal Sanitário;
m) Maria Cristina Teixeira Vasques Vieira – Agente de Saneamento;
n) Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário;
o) Margareth Maçae Yada Langui  –  Farmacêutica;
p) Mara Danielli Marcelão  –  Fiscal Sanitário;
q) Melissa de Almeida Pacca Rosário ¬– Fiscal Sanitário;
r) Nilda Gomes da Silva  – Coordenadora de Programa de Saúde;
s) Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil;
t) Rafael Lamana  –  Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde; 
u) Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde;
v) Tatiane Aparecida Bahia  –  Fiscal Sanitário;
w) Vânia Silva  –  Fiscal Sanitário;

II -  EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

a) Paulo Rogério Pausen Paludetti – Engenheiro Civil;
b)               Rafael Lamana  –  Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde;

III -  EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAUDE DO TRABALHADOR:

a) Aretusa Monteiro da Silva – Fonoaudióloga;
b) Celso Araújo de Sousa – Médico;
c) Enilda Maria Costa ¬¬– Assistente Social;
d) Márcia Regina da Silva – Psicóloga;
e) Márcia Tiveron de Souza – Agente Técnico de Assistência à Saúde;
f) Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário;
g) Milena Lopes Santana – Enfermeira;
h) Rafael Lamana – Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde;
i) Samantha Camargo de Faria ¬– Técnica de Segurança do Trabalho

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:

a) O  Diretor  do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde e seu substituto legal;
b) O  Secretário de Saúde e Assistência Social e seu substituto legal;
c) O Prefeito Municipal e seu substituto legal.

Art. 3º.  A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, terá validade semestral, 
conforme prevê o §3º  do art. 96 da Lei Federal 10.083/98.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho 
de 2015, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de julho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Tribuna do Norte
ESPORTES

PINDAMONHANGABA

Nadador de Pinda representa 
o Brasil no Parapan-Americanos

Matheus Henrique da Silva 
será representante do Brasil 
nos Jogos Parapan-America-
nos, em Toronto. O jovem em-
barca dia 31 deste mês e as pro-
vas terão início dia 7 de agosto. 
Ele conta que esta será a prin-
cipal competição do ano, um 
grande teste para a Paraolim-
píadas de 2016. A convocação 
dele saiu há quase dois meses. 
O atleta vem treinando desde o 
início do ano.

“Estou treinando em dois 
períodos, mais academia, as ex-

CONFIRA OS JOGOS  DA RODADA 
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE

CAMPEONATO SUB 13 – Sábado (25)

8h30 – Mombaça X Maricá – Local: Jardim Resende
8h30 – Gerezim X Etna – Local: Azeredo
8h30 – Fluminense X Ferroviária – Local: Ramirão
8h30 – São Paulo X Cantareira – Local: Morumbi Pindense

CAMPEONATO SUB 17 – Sábado (25)
9h45 – São Paulo X Maricá – Local: Morumbi Pindense
9h45 – Jardim Rezende X Etna – Local: Jardim Resende
9h45 – Santos X Fluminense – Local: Afi zp
10h15 – Jardim Regina X Cidade Nova – Local: Jardim Regina
9h45 – Araretama X Ramos – Local: Cardosão
9h45 – Bela Vista X Mombaça – Local: B. das Campinas

CAMPEONATO SÊNIOR 50 – Domingo (26)

8h30 – Santa Luzia X Afi zp – Local: Santa Luzia
8h30 – Bela Vista X Flamengo – Local: B. das Campinas
8h30 – Independente X Estrela – Local: Afi zp
8h30 – Maricá X Fluminense – Local: Maricá

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO – Domingo (26)

CHAVE A
10h30 – Cantareira X Bandeirante – Local: Afi zp
10h30 – Sapopemba X Vila São José – Local: Azeredo
10h30 – Rosário X A mil por hora – Local: Ramirão

CHAVE B
10h30 – Araretama X Ferroviária – Local: Boa Vista
10h30 – Castolira X Andrada – Local: Santa Cecília
10h30 – Areião X Real Esperança – Local: Santa Luzia

Futebol masculino enfrenta  
Franco da Rocha neste domingo

Salonão encerra 
semana com dois jogos

A 23ª rodada do Campe-
onato de Futebol de Salão 
acontece hoje, no Ginásio 
Esportivo Alto do Tabaú, 

com dois jogos das equipes 
do sub 20: Fênix e Santa 
Cecília, às 19h30; Rosário e 
Maricá Futsal, às 20h30.

A equipe de futebol mas-
culino de Pindamonhangaba 
– categoria Sub 19, vai a Fran-
co da Rocha neste domingo 
(26) para enfrentar os donos 
da casa em partida válida pela 
5ª rodada da Copa São Paulo. 
O jogo está marcado para as 
14h30.  

O elenco é formado por 30 
jogadores. De acordo com o trei-
nador, o time treina há mais de 
três anos e os jogadores estão 
bem entrosados. Em 2014 Pinda 
fi cou com o 3º lugar na Copa São 
Paulo.

O futebol de Pindamonhan-
gaba está se consolidando a 

cada dia.  O município também 
está sendo representado em ou-
tras competições. Muitos atletas 
que defendem a cidade atual-
mente foram revelados na Esco-
la de Esportes da Prefeitura. O 
município está formando a base 
e conta apenas com atletas que 
moram em Pinda.

Em 2014 Pinda fi cou com o 3º lugar na Copa São Paulo

pectativas são sempre as melho-
res. Na competição para obter 
índice nadei bem e estava bem 
esperançoso para ir ao Parapan 
e quando saiu a convocação foi 
só felicidade”, revela o nadador.

Será o segundo Parapan-Ame-
ricanos que Silva irá defender o 
Brasil em 2011, em Guadalajara, o 
pindense garantiu dois ouros, duas 
pratas e um bronze. Neste ano, fará 
as provas de 50 e 100 metros livres 
e 100 metros peito. “A equipe toda 
que vai ao Parapan é muito bacana, 
todos se ajudam e dentro da água 

cada um faz o seu melhor, fora dela 
o clima é de total amizade”, diz.

 Sobre  os desafios do espor-
te para as pessoas com defi-
ciência,  ele  acredita que não 
exista dentro e nem fora da 
água. “Acho que a deficiência 
está mais na cabeça de cada 
um do que propriamente no 
corpo. Se você quiser fazer al-
guma coisa e tentar tudo é pos-

sível, basta ter força de vonta-
de e tentar”.

Matheus Henrique da Sil-
va começou a nadar na piscina 
do ‘João do Pulo’ e conta que 
no ínicio só eram três nadado-
res da categoria PCD - Pessoa 
Com Defi ciência. “Ver o grupo 
crescendo e conquistando bons 
resultados é muito gratifi cante, 
revela a garra de cada um e que 

o trabalho do professor Lúcio é 
muito bem feito”, conclui.

O jovem conta com o apoio 
do Governo do Estado de São 
Paulo, pelo Time São Paulo; Go-
verno Federal, pelo Bolsa Atleta, 
Radix. Matheus agradece ao co-
mitê paraolímpico e a todos que 
torcem por ele, enfatizando  que 
sua família é tudo, o inspira e dá 
forças.

Em 2011 o pindense garantiu dois ouros, duas pratas e um bronze
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