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Apartamentos do ‘Azeredo´ são
sorteados para 94 famílias
Divulgação

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Governo do Estado
sortearam, no sábado (26),
os 94 apartamentos que estão
em construção no loteamento
Azeredo, em Moreira César.
Durante o sorteio, realizado
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo’, também foram
esclarecidas dúvidas da
população sobre as etapas que
acontecem antes da entrega
das chaves, como trabalho
das equipes de triagem para
veriﬁcar a necessidade das
famílias, levantamento de
informações em cartórios para
saber se o sorteado já possui
imóvel, dentre outros.

‘CASA

VERDE’ SERÁ
REINAUGURADA
NA QUARTA
A Prefeitura realiza,
na quarta-feira (30), às
16 horas, a inauguração
da ampliação da ‘Casa
Verde’, que também
recebeu diversos serviços
de manutenção e reforma.
O local desenvolve ações
de educação ambiental,
voltadas para alunos,
professores e comunidade
em geral.
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PEÇA ‘CASA
DE BONECAS’
ABRE FESTIL

CONHEÇA OS
CANDIDATOS
AO CONSELHO
TUTELAR
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Prefeito de Pinda faz sorteio das famílias contempladas com os apartamentos

Milhares de ﬁéis participam da

‘Semana Gloriﬁca’

A abertura da Semana Gloriﬁca,
no sábado (26), atraiu uma multidão
ao Centro Esportivo ‘Zito’, em Moreira César. Os ﬁéis acompanharam
um culto presidido pelo presidente
da União das Igrejas Evangélicas de
Moreira César, Jairo Cypriano, homenagens às pessoas e instituições
que colaboram com o evento, como
o prefeito de Pindamonhangaba, e
outras atividades.
No ﬁm, o músico gospel Leonardo Gonçalves cantou suas músicas
mais conhecidas, como “Getsemani” e o sucesso mais recente, “Acredito”, tema do ﬁlme “Você acredita?.
A programação segue até este sábado (3) com mais eventos e cantores famosos, e sempre com entrada
franca.
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O Festil – Festival de Teatro Estudantil – começa nesta
quinta-feira (1º/10), com a peça
adulta Casa de Bonecas, no Teatro Galpão. O festival segue até o
dia 11, com espetáculos adultos
e infantis. Para assistir às peças
basta trocar um produto de higiene pessoal por um ingresso
na bilheteria do teatro.
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FESTIPOEMA
PREMIA
DESTAQUES
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HOJE TEM
DOAÇÃO DE
SANGUE NA
FUNVIC

Músico
gospel
Leonardo
Gonçalves
levou uma
multidão ao
CE ‘Zito’, no
sábado (26)
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Sapopemba conquista
bicampeonato da
‘Primeirona’
O Sapopemba foi campeão da
1ª Divisão de Pindamonhangaba
após vencer o Bandeirante por 2
a 1 no domingo (27), no campo da
Ferroviária. Os gols do ‘Sapo’ foram marcados por Rafael e Chupa

Fonte: CPTEC/INPE

Odirley Pereira

Cabra; Dri descontou para o time
do Feital. O técnico do Sapopemba, Vicente, aﬁrmou que a conquista é resultado de trabalho e
dedicação de todo o grupo e que
resgata o respeito da equipe.
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Jogadores, comissão técnica e parte da torcida durante a comemoração
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DITORIAL
Amor e solidariedade

Brasil avança em doações,
mas poderia ser melhor

O

brasileiro é sofrido e solidário. Gosta de ajudar
uns aos outros, contribuindo, na maioria das
vezes, com ações sociais e humanitárias, o que
ajuda no êxito de campanhas de solidariedade.
O Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no
número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números
absolutos quanto na taxa por milhão de população (pmp).
Os dados oﬁciais do Ministério da Saúde demonstram que
entre janeiro a junho deste ano, 4.672 potenciais doadores
foram notiﬁcados, resultando em 1.338 doadores efetivos
de órgãos.
Essas doações possibilitaram a realização de 12,2 mil
transplantes, fazendo com que crescessem os procedimentos de órgãos mais complexos como pulmão, coração e
medula óssea. Nesse mesmo período, o Brasil alcançou a
maior porcentagem de aceitação familiar, que foi de 58%,
superando os demais países da América Latina.
No caso dos doadores efetivos, o Brasil atingiu o percentual de 14,2 doadores por milhão de população (pmp),
superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde
em 2011, que segue os padrões internacionais.
Mas, ainda assim é pouco.
Embora haja bastante interesse da população em ajudar
o próximo, o Governo peca na divulgação das campanhas
em prol da doação. Assim, há milhares de doadores em
potencial que não ﬁcam sensibilizados com a mensagem e
outros que desconhecem os procedimentos para o ato.
Além disso, em alguns locais, as equipes de atendimento são mal preparadas e não esclarecem todas as dúvidas
do doador, como o que eu posso doar, para quem, quando,
ou o que acontecerá com o meu corpo no pós doação?
São perguntas que ﬁcam no ar e de nada ajudam o país
e os enfermos.
Aliás, cabe também uma reclamação contra a própria
imprensa, que dedica pouco tempo/espaço para a promoção de reportagens sobre as doações de modo geral.
Vale lembrar que nesta terça-feira (29) haverá coleta
de sangue no campus Dutra da Faculdade de Pindamonhangaba, das 8h30 às 12 horas. O material vai abastecer
o Hemonúcleo de Taubaté, órgão regional responsável por
fornecer bolsas de sangue aos hospitais da região. Aliás, lá
também pode ser feita doação de medula óssea.
Tudo muito rápido e fácil. Vale a pena contribuir e fazer
este ato humanitário.

Mulheres participam de
arteterapia no Jardim Imperial
A unidade de saúde do
Jardim Imperial oferece
arteterapia aos moradores
visando estimular a autoestima e promover a interação entre os participantes. O grupo se encontra
toda última sexta-feira do
mês, às 14 horas, e realiza
vários tipos de artesanato.
O grupo, que existe há
um ano e meio, conta com
cerca de 12 participantes.
Eles confeccionam produtos artesanais com tricô,
crochê, patch aplique, entre
outros. Com a arteterapia as
mulheres interagem, fazem
novas amizades e encontram novas distrações. Nos
encontros, trocam experiências sobre artesanato e
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seu dia a dia. Com a arteterapia conseguem se expressar, usam o simbolismo da
arte e exploram a criativida-

de. “O aprendizado e a amizade trazem benefícios para
a vida da gente. Mesmo que
seja só pelo lazer, são mo-

Haverá doação de sangue
hoje na Funvic – Fundação Universitária Cristã, no
Campus Dutra, das 8h30 às
12 horas. A iniciativa é para
abastecer o Hemonúcleo de
Taubaté, responsável pelo
banco de sangue no Vale do
Paraíba.
Para doar sangue é necessário apresentar documento
original com foto, ter idade
de 16 a 69 anos (sendo que

menores de idade somente
acompanhados e aos idosos
a primeira doação antes dos
60 anos), pesar no mínimo
50 quilos, estar descansado
e alimentado, evitar comidas
gordurosas 4 horas antes da
doação.
Para aqueles que ingeriram bebidas alcoólicas num
período de 12 horas da doação, grávidas, mulheres que
amamentam há menos de

um ano, pessoas que ﬁzeram
tatuagem há menos de um
ano e pessoas que estão com
resfriado, é necessário que
passe esse período para que
seja feita a doação.
No entanto, não é permitida a doação àqueles
que contraíram malária,
tiveram hepatite após os 11
anos de idade, contraíram
doenças infecciosas como
HIV, doenças de chagas, he-

àquela que ocupou a cadeira nº 1 da entidade,
Maria Luiza Bartholomeu
Silva de Oliveira, artista
plástica, escritora, autora
da obra Paris Theatre e
carnavalesca que tornou
inesquecíveis antigos carnavais de Pindamonhangaba.

Fundação Dr. João Romeiro

patite B e C e doenças associadas aos vírus HTLV I e II.
É necessário que haja um
intervalo de doação para os
homens a cada 60 dias e para
as mulheres a cada 90 dias.
De acordo com a Fundação Pró-Sangue, ligada a
Secretaria do Estado de São
Paulo, há pouco estoque
para os tipos O-, considerado crítico e A-, considerado
em estado de alerta.

Via Rápida Emprego realiza cadastro em Pinda
O Programa Estadual Via
Rápida Emprego está realizando um pré-cadastro para poder oferecer curso em Pinda.
A qualiﬁcação que poderá ser
disponibilizada é a de manipulador de carnes.
Os interessados podem

acessar o site www.viarapida.
sp.gov.br e clicar no botão
“Inscreva-se” e preencher o
formulário. As informações serão analisadas pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os candidatos selecionados serão informados por
meio de carta ou telegrama,
que serão enviados pelos
Correios e/ou e-mails. Para
se inscrever é necessário ter
o Ensino Médio completo,
ter no mínimo 18 anos de

POSSE
ALTAIR FERNANDES

Malú mulher artista

Coube ao acadêmico professor Fábio
Mendes a fala de exaltação à memória de
Malú, como era conhecida a estrela de Igarapava-SP, cidade onde
nasceu, que veio brilhar
nas ‘terras da princesa’.
Para ilustrar o pronunciamento, foi perfeita a
apresentação da dupla,
professora Ruth Eliana
ao violão, tendo como
vocalista Ana Lúcia
Marins,
relembrando
um sucesso da Unidos
Sambamos Por Pindamonhangaba, a querida
USPP da Malú: o samba
enredo ‘Bota pimenta
nesse vatapá’, de autoria de Dico da Viola, da
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Ruth Eliana e Ana Lúcia Marins:
“Bota pimenta nesse vatapá”
escola de samba Padre Miguel.
Ao ﬁlho de Maria Luíza, Afonso Celso, que
na sessão também representou a Administração
Municipal e o Departamento de Cultura, do qual
é diretor, foi entregue o diploma de Honra ao Mérito, honraria em memória da homenageada, e o
pronunciamento de agradecimento.

idade. O curso será oferecido com aulas de conteúdos
gerais e específicos. O objetivo é capacitar o trabalhador a conhecer e manipular
os diversos tipos de carnes,
realizar cortes corretos, entre outros.

DE ACADÊMICA E PALESTRA

A plenária marcou a passagem da acadêmica professora Elaine Santos do quadro
de membros honorários para a
cadeira nº 30 de titulares, cujo
patrono é o também professor,
contador e poeta João Martins
de Almeida. A apresentação de
Elaine foi feita pela acadêmica,
escritora Bete Guimarães.
Com a mesma eloquência
e perfeito conhecimento do
assunto com que a professora
Elaine Santos discorreu sobre o
patrono de sua cadeira, ela fez
a palestra denominada:“O narrador e a morte no livro ‘O leite
derramado’, de Chico Buarque”.
A plenária
Conduzida pelo secretário
APL Aércio Muassab, a sessão
logo no início contou com pronunciamento do acadêmico
Maurício Cavalheiro convidando
a todos para o lançamento de
seu livro ‘História de uma Índia
Puri’, ocorrido no sábado (27),
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Na programação da
plenária solene da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras,
ocorrida na noite de sextafeira (26), nas instalações
do Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, destaque para a homenagem
do mês, que foi dedicada

mentos agradáveis que nós
passamos nesse grupo”,
aﬁrma a dona de casa Noemi de Moura.

Doação de sangue é realizada hoje na Funvic

R EGISTRO CULTURAL

Homenagem à escritora e
artista plástica Maria Luiza
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Música
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Professora Elaine Santos
agora é titular

ali mesmo no palacete, dentro
da programação do evento 9ª
Primavera dos Museus. Também
se pronunciaram: o acadêmico Edmar Barbosa, sobre mais
um número da revista Exemplar,
que edita; acadêmico Acyr de
Almeida, exaltando o ingresso de Elaine dos Santos aos
quadros da APL; vice-presidente Juraci de Faria, sobre
a importância dos eventos culturais.

Mesa

Compuseram a mesa dos trabalhos:
presidente da APL Alberto Marcondes
Santiago; presidente da ALC – Academia
de Letras de Caçapava, Brasilino
Neto; representante da Administração
Municipal, diretor do Departamento
de Cultura, Afonso Celso Silva de
Oliveira; representante da OAB – Seção
de Pindamonhangaba, Dr. Paulo de
Andrade; acadêmica e palestrante Elaine
dos Santos. Também foram considerados
membros da mesa o vice-diretor da
Fasc, Marco Antonio Baptistela, e o
professor Sillas Pucinelli, representando
o Rotary Club Pindamonhangaba.

Destaque para os
alunos músicos da FascFaculdade Santa Cecília
que animaram a noite
no Palacete do Visconde: Abdias José Lopes
(sax); Cleberson Ciotto
(baixo), Fábio Diniz (violão), Ricardo Alexandre
Marques de Vasconcelos
(guitarra) e Artur Marques (baixo).
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cidade
Prefeitura e Estado sorteiam apartamentos
Os 94 apartamentos
que estão em construção
no Azeredo, em Moreira
César, foram sorteados na
manhã de sábado (26).
As moradias estão sendo feitas por meio de parceria entre a Prefeitura
de Pindamonhangaba e o
Governo do Estado de São
Paulo, por meio da CDHU
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano.
A solenidade contou
com a presença do prefeito de Pindamonhangaba,
secretários, diretores, vereadores, presidente da
CDHU, Marcos Penido,
entre outros representantes da CDHU, subprefeito
de Moreira César e autoridades da região.
De acordo com informações da CDHU, 7% das
moradias são destinadas à
famílias com pessoas com
deficiências, 5% ao Programa de Atendimento
do Idoso e 4% destinadas
aos policiais civis, policiais militares, agentes de
segurança penitenciária,
agentes de escolta e vigilância penitenciária. O
prazo de financiamento é
de 25 anos.
“O sonho da casa própria é muito levado a sério. Depois do sorteio entra em campo o trabalho
das equipes de triagem,
são feitos levantamentos
nos cartórios da região e
se descobrir que algum
sorteado já tem imóvel está fora, é casa para
quem precisa. Em breve faremos mais casas. O
prefeito de Pinda já garantiu conosco mais 700
casas para a cidade. A administração municipal de
Pinda está de parabéns”,
revela Penido.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que realizar o sonho das famílias
é muito importante e a cidade firma parcerias para
que cada vez mais pessoas
concretizem este sonho.
“São 94 apartamentos no
Azeredo, e estão em construção mais 1.536 no Araretama. Também está prevista a construção de mais
240 casas no Ayako Honda, em Moreira César”.
Todos os sorteados foram orientados a fazer a
entrega da documentação
necessária para que possam receber as chaves.
A previsão de entrega da
CDHU é novembro.
Sonhos realizados
Maria Aparecida da Silva foi a primeira sorteada e
conta que nem esperava e
quando ouviu o nome dela
ser chamado nem acreditava. Ela agradece Deus e
a todos que se empenham
em realizar esse sonho das
pessoas, que é a casa própria. Maria mora na Cruz
Pequena e cita que a mudança para Moreira César
será muito bom. “Agradeço
muito mesmo, o prefeito,
as pessoas do sorteio, estou
muito feliz. Irão morar eu
e minha neta. A mãe dela
ganhou lá no Liberdade e
agora estaremos mais próximos também”.
Bruno Guido Bueno

Divulgação

Fisioterapeutas
participam de
palestra sobre
método Sohier

Autoridades da cidade e região prestigiaram o sorteio dos 94 apartamentos
de Macedo, filho de Luiza
Lopes, comenta que a conquista deste apartamento é
muito significativa e foi um
verdadeiro presente para a
sua mãe, que foi contemplada. “Ela não pôde vir
para o sorteio porque está
acamada, ela terá que levar
os documentos no dia 29,
que é o dia do aniversá-

rio dela, é um presente de
Deus, estamos muito felizes com isto”.
Geovana Monteiro Ribeiro de Castro, moradora
do Bela Vista, conta que
casou há dois meses e ter
sido sorteada foi um presente de casamento, realização do sonho do casal.
“A gente ficou sabendo

das inscrições pela internet e televisão. Ficamos
ansiosos e sermos sorteados é uma alegria imensa.
Atualmente moramos em
uma casa cedida e assim
que pegarmos a chave iremos mudar, não vemos a
hora de termos o nosso
cantinho, no mesmo dia
faremos a mudança”.

Prefeitura inaugura
ampliação da ‘Casa Verde’
A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugura,
nesta quarta-feira (30),
às 16 horas, as obras
de ampliação da ‘Casa
Verde’ – o programa de
educação ambiental da
Secretaria de Educação e
Cultura. O espaço fica na
rua Guilherme Nicoletti,
965, Vila São Benedito.
A Casa Verde foi ampliada, por meio de ligação com a casa ao lado, e
recebeu uma série de serviços de manutenção, pela
equipe da Subprefeitura
de Moreira César, como

nivelamento do piso da
área externa, manutenção
elétrica, revisão hidráulica e troca de portas. Com
as melhorias, a Casa Verde tem agora cinco novas
salas, temáticas dedicadas
à flora, fauna, exposição
de animais, biblioteca, laboratório, entre outras.
A inauguração terá a
presença de autoridades
municipais e a comunidade também está convidada a prestigiar o evento. A ‘Casa Verde’ realiza
uma série de palestras e
atividades lúdicas com as

crianças tanto nas escolas
quanto em sua sede, a respeito das diversas áreas do
meio ambiente. Entre os
destaques, o curso “Ecologistas do Futuro”, voltado
para crianças, e que possibilita aos participantes
uma experiência na descoberta da natureza por
meio da ciência, resgate da
prática de cultivo de horta
e ervas medicinais, reutilizar materiais que seriam
descartados e estudar o
Vale do Paraíba por meio
da Maquete Ambiental do
Vale do Paraíba.

Ventania causa estragos na cidade
Divulgação

Atendimento da Defesa Civil após a ventania
A ventania ocorrida
em Pindamonhangaba na
sexta-feira (25) causou diversos prejuízos na cidade, como destelhamento e
queda de árvores e galhos,
além da sujeira de folhas
e poeira. A Defesa Civil da
cidade fez o levantamento
das ocorrências e atuou
onde foi necessário, inclusive com o apoio de outros
setores da administração
municipal, do Corpo de
Bombeiros e da EDP Bandeirante.
De acordo com informações da Defesa Civil, o

início da ventania foi por
volta das 14h30 e, numa
escala de 0 a 12, em que
12 é furacão, a ventania
em Pinda foi classificada
como 8, com média de velocidade de 62 a 74 km/h.
Os fortes ventos causaram queda de árvores e de
galhos no centro, no Bela
Vista (onde foi registrada
a queda de duas árvores
de grande porte, sendo necessário o impedimento da
ruae nos bairros Terra dos
Ipês 1, Jardim Roseli, Lessa, Araretama, condomínio Serra da Mantiqueira

no Santana houve destelhamento de casas. Também foram registrados danos no centro comunitário
do Araretama, queda da
lona do totem do Tenda
Atacado e de vários painéis de propaganda pela
cidade. Nas outras regiões,
não foram registrados prejuízos mais graves, além
da sujeira causada pelas
folhas e poeira.
Quanto à intensidade,
a chuva foi considerada
normal, de 15 milímetros,
que representa 15 litros
por metro quadrado. Segundo a Defesa Civil, a
previsão é de que outras
ventanias ocorram devido
às mudanças climáticas.
Para o verão, estão previstas novas ocorrências,
com maior quantidade
de chuvas e o aumento da
incidência de raios, em
comparação aos anos anteriores.
Em caso de emergência, a Defesa Civil deve
ser acionada pelo 199 e
(12) 3643-1084.

Pindamonhangaba
recebeu, no sábado (26),
pela primeira vez, uma
palestra a respeito do
método Sohier de fisioterapia analítica. O palestrante foi Richard Biton,
fisioterapeuta
francês
responsável pela formação de profissionais no
método, no Brasil, e o
evento foi realizado na
unidade municipal de
fisioterapia “Celina Leite de Abreu Cotait”, por
iniciativa da própria Celina, que conhece o método há 18 anos.
Inicialmente, a palestra foi direcionada
para os fisioterapeutas da unidade e faz
parte do projeto de
excelência na formação desses profissionais. Como trata-se de
um método pouco conhecido na região, o
evento foi aberto para
estudantes e fisioterapeutas em geral. Cerca de 30 pessoas participaram da palestra,
entre professores de
faculdade e profissionais atuantes.
De acordo com Celina
Cotait, o método Sohier
é o melhor trabalho de
biomecânica
existente. “É um procedimento
tão importante que Raymond Sohier é o único
profissional que recebeu em vida o reconhecimento da sociedade
científica européia pela
qualidade do trabalho.
O que ele fez é importante, pois abre um novo
olhar para entendimento do funcionamento da
máquina humana”, explicou. “Dentro da biomecânica, o trabalho do
Sohier é um divisor de
águas, pois consegue entender as linhas de força
que regem nossas articulações”.
O palestrante Richard
Biton se formou na téc-

nica em 1987 e, desde
2006 está no Brasil, realizando a formação de
outros profissionais. “A
relação da vida celular
com a fisioterapia, é uma
das chaves do Sohier.
Olhar na causa dos problemas, entender onde
estamos errando. Fazer
exercício é o objetivo,
não é a manutenção. Poder se movimentar sem
destruir os tecidos, cartilagens e ossos. Entender isso é fundamental:
não é porque você tem
um corpo bonito que ele
está saudável. O movimento é vida, mas também pode ser a morte do
tecido. É uma mudança
no conceito filosófico da
saúde da célula, um diferencial muito precioso”,
explicou.
Para um dos fisioterapeutas da unidade, a
iniciativa é bem vinda.
“É uma técnica inovadora, que vem para
agregar ao nosso trabalho, nos mostrando novas maneiras de enxergar os problemas que
tratamos atualmente. A
iniciativa é interessante, assim como todas as
novidades que a Celina
tem trazido para nossa
unidade, e nos leva a
uma reflexão, ampliando os horizontes”, avaliou.
O coordenador da unidade também aprovou a
nova abordagem. “O método tem um fundamento
biológico bacana. Pessoalmente, gostei de descobrir essa nova técnica.
Utilizo muito desse fundamento, já que a mentalidade da terapia manual
tem que ser uma coisa
global”, disse. “Agradecemos à Celina, pela iniciativa de trazer um profissional de ponta como o
Biton, que veio acrescentar para o que a gente já
tinha de bagagem”.
Divulgação

O palestrante apresentou um novo conceito em
fisioterapia
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Ricardo Piorino
solicita melhorias
nos pontos de ônibus

29 DE setembro de 2015

Vereador Dr. Marcos
Roderley Miotto
Aurélio solicita creche para
comemora mais uma
conquista em seu mandato comunidade do Crispim

“A manutenção e a colocação de novos abrigos
de passageiros são medidas necessárias ”
C om u n ica ç ã o /CVP

C o m u n i c a ç ã o /C VP
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de

Divisão

de

Fotos: Divisão

de

D ivisã o

Outra reivindicação do parlamentar é a
realização de melhorias para Estrada
Municipal Sebastião Vieira Machado

O

vereador

Roderley Miotto

fêz

questão de verificar os novos veículos,
conquistados através de sua solicitação

Vereador
Ricardo
Piorino

Nesta semana, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
protocolou requerimento
endereçado à empresa Viva
Pinda, com cópia ao Prefeito,
solicitando a manutenção dos
pontos de ônibus existentes
no município, bem como
a colocação de outros, em
locais onde há apenas placa
indicativa das paradas dos
coletivos. O vereador também reivindicou a fixação
de placas indicativas dos
horários e itinerários das
linhas urbanas nos pontos
de paradas, com o objetivo
de informar os passageiros.
Segundo o vereador, o
contrato de concessão relativo ao transporte público,
firmado com o Município,
prevê a obrigatoriedade da
colocação e manutenção
dos abrigos de passageiros
pela empresa Viva Pinda.
Entretanto, verifica-se que,
em muitos pontos, há apenas

placa indicativa de parada,
sem qualquer abrigo para a
acomodação e proteção dos
passageiros.
“Os passageiros, em especial, os idosos, os deficientes, as gestantes e as mães
com crianças pequenas, não
podem ficar expostos ao sol,
a chuva e demais intempéries da natureza enquanto
aguardam os ônibus. A Viva
Pinda, em conjunto com a
Administração Municipal,
precisa resolver esta situação o mais rápido possível”,
enfatizou Piorino.
“Outra questão importante, que precisa ser sanada, é
a falta de informação com
relação aos horários dos
itinerários dos ônibus urbanos. A fixação de placas
com indicação dos horários
e itinerários em cada ponto
de parada dos coletivos poderia solucionar o problema”,
completou o vereador.

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) comemora a chegada
de dois reforços para a serem
utilizados no meio ambiente
de Pindamonhangaba, frutos de
seu trabalho junto ao Deputado
Federal Bruno Covas, quando
Secretário do Meio Ambiente.
Através de sua reivindicação, o município conta agora
com um caminhão-pipa e um
caminhão para coleta seletiva
do lixo, para o atendimento da
comunidade. Os veículos foram
entregues para a prefeitura na semana passada, atendendo a uma
solicitação feita pelo vereador
Roderley Miotto, em janeiro
de 2014, quando se reuniu na
capital paulista com o ex-Secretário de Meio Ambiente Bruno
Covas e o Deputado Estadual
Fernando Capez.
“Essa foi mais uma conquista do meu mandato, junto ao
Deputado Federal Bruno Covas,
que na época de nosso pedido,
era Secretário Estadual do Meio
Ambiente”.
O vereador Roderley Miotto
é presidente da Comissão de
Meio Ambiente na Câmara de
Pindamonhangaba e, desde que
iniciou seu mandato, vem bus-

cando ações sustentáveis, parcerias e apoios para que tenhamos
no município políticas públicas
voltadas ao meio ambiente.
Roderley Miotto parabeniza
a Administração Municipal, nas
pessoas do Prefeito Vito Ardito, do Secretário de Governo
Norberto e agradece ao exSecretário do Meio Ambiente,
hoje Deputado Federal, Bruno
Covas, por ter atendido sua
reivindicação.
O parlamentar destacou a
importância da vinda destes
caminhões para a cidade lembrando que o veículo de coleta
seletiva vai colaborar com a
preservação do meio ambiente
e o caminhão-pipa vai ajudar,
e muito, no que se diz respeito à distribuição de água nos
bairros onde há necessidade,
principalmente neste período
de tempo seco.
“Fico feliz por ter a oportunidade de desenvolver este tipo
de política, que ajuda o coletivo,
toda a cidade e a população.
Quero fazer muito mais. Continuo na luta por mais investimentos e mais projetos para
Pindamonhangaba”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio
Villardi

Preocupado com a melhoria da
qualidade de vida da população,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está cobrando a
Prefeitura e os órgãos municipais
competentes para que sejam feitos
estudos e adotadas providências
para a construção de uma creche
no bairro do Crispim. A solicitação
foi feita por meio de requerimento
aprovado - por unanimidade - em
sessão ordinária realizada na Câmara dos Vereadores.
Para o Dr. Marcos Aurélio, o
aumento da população naquela
região é o principal fator desta
reivindicação. Se construída, a
creche atenderia, também, aos
moradores de bairro adjacentes
como Vila Suíça, Yassuda, Carangola e Andrade.
Outra cobrança do vereador
é para que seja realizada a manutenção na “Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado”. Esta
via municipal está localizada no
bairro Lago Azul e liga o Colonial

Fale com o vereador:

Village ao Distrito Industrial,
próximo à Rodovia Presidente
Dutra. Segundo os moradores,
hoje há a necessidade de asfalto,
guias, sarjetas, rede de esgoto,
ciclovias, melhor iluminação e
rondas mais constantes da Guarda
Municipal com o objetivo de dar
maior segurança aos moradores
daquela região e aos munícipes
que ali transitam. “Sempre estaremos atento e tentando melhorar
a qualidade de vida de nossos
cidadãos” enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi.
Viva Pinda
O vereador Dr. Marcos Aurélio está cobrando a Empresa de
Ônibus “Viva Pinda” para que
construa, o mais rápido possível,
pontos de parada de ônibus nas
avenidas Dr. Francisco Lessa
Júnior e Nossa Senhora do Bom
Sucesso, em frente o Hotel Plaza.
A meta é atender os trabalhadores do Hotel e do Supermercado
Spani.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

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

Martim Cesar requer
Professor Osvaldo cobra
Mobilização Social
instalação de lombada na solução do Executivo sobre pela Educação é tema
de Sessão Solene
de Vereadores realizou no dia 22 de setembro, uma Sessão Solene,
Estrada Pinda – Lagoinha os alagamentos no Santana AsobCâmara
o comando do vereador Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor

Vereador
Martim
Cesar

O vereador Martim Cesar chamento destas laterais para
(DEM) enviou solicitação ao melhor atender os feirantes e
Executivo pedindo estudos a população consumidora da
visando a instalação de uma feira livre, minimizando os
lombada na Estrada Muni- efeitos do sol e da chuva.
cipal José Marcondes Vieira
Água no Bonsucesso
– Estrada Pinda – Lagoinha,
O vereador Martim Cesar
nas imediações do campo de também enviou pedido à Adfutebol society Haru.
ministração e à Sabesp, para
De acordo com o vereador, a realização de estudos e proeste local tem um trânsito in- jetos, no sentido de viabilizar
tenso e devido às residências o prolongamento da rede de
próximas e o acesso ao campo distribuição de água potável
society, há necessidade de um no bairro do Bonsucesso, na
redutor de velocidade para região próxima da rodovia Dr.
mais segurança aos que por Caio Gomes Figueiredo..
ali transitam.
O vereador alega em sua
Mercado Municipal
justificativa que os moradores
Outra reivindicação do utilizam água de mina, que
vereador Martim Cesar é o está poluída devido a ação dos
término das obras do mercado animais nos pontos de coleta
municipal, no espaço onde é de água.
realizada a feira livre diariaO vereador Martim Cesar
mente. O vereador alega que diz ainda que este bairro rural
a Administração, após várias está cada dia mais populoso
reuniões, disse que ia realizar e não conta com uma rede
o fechamento lateral, porém, de distribuição de água para
ainda não foi realizado. Como as residências. Desta forma,
está chegando o período das pede estudos que viabilize o
chuvas, o vereador pede agi- atendimento da reivindicação
lidade no término das obras para os moradores, o mais
de reforma do local com o fe- breve possível.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) fez uso da Tribuna
na Sessão do dia 24 de agosto
para, mais uma vez, fazer
cobranças frente ao Executivo a respeito dos frequentes
alagamentos que ocorrem no
bairro do Santana.
O Edil reiterou o requerimento nº 1.346/2015,
solicitando ao Executivo
para que seja solucionado
os problemas com alagamentos que ocorrem com
as fortes chuvas na rua Dr.
Benedito Roberto Marques,
no Santana, tendo em vista
que já foram protocolados dois requerimentos: nº
3.227/2013, que teve como
resposta o Ofício nº 074/14

que a Secretaria de Obras
estava elaborando estudos e
adequando os projetos para
a execução da obra, e o nº
1.735/2014, cuja resposta
está no Ofício nº 1.968/14,
informando que o projeto
relacionado a referida obra,
encontrava-se em fase final
para o processo licitatório.
O vereador Professor
Osvaldo pediu à Secretaria
de Obras, uma resposta com
a data e a previsão do início
das obras. “No mês de setembro se iniciam as fortes
chuvas e sempre ocorrem os
alagamentos das casas, que
ficam na parte baixa da rua.
Pedimos uma solução rápida
em prol dos moradores desta
rua afetada”, finalizou.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Vereador Professor Osvaldo

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

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

Divisão

da

Assistente

Eric (PR), presidente da Comissão de Educação da Câmara, alusiva à
6ª Semana de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba.
AO evento busca sensibilizar a sociedade, em especial, as famílias sobre
a importância da educação no desenvolvimento individual e social, despertando em vários segmentos da sociedade, o interesse e o compromisso
social na afirmação do direito de todos à educação de qualidade e o papel
de cada um como protagonista dessa ação.
Dentre as atividades da Semana de Mobilização Social pela Educação em
Pindamonhangaba está a divulgação de dados sobre a educação no âmbito
municipal e o envolvimento da sociedade no processo de proposição de
ações educativas para o trabalho de aproximação entre a escola e comunidade com foco nos traços da cultura popular e incentivar o protagonismo
juvenil entre os estudantes por meio de ações diversas.
Em seu discurso, a Oradora Oficial da Sessão, Bianca Ariel Oliveira
Santos, disse que o Comitê de Mobilização Social pela Educação “vem
realizando com afinco e excelência esse trabalho, visando sempre uma
educação de qualidade para nosso município”. Ela afirma ainda que “temos
que ter consciência que para a educação melhorar, todos devem participar,
e quando a família se envolve, o país se desenvolve”.
A Presidente do Comitê de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba, Simone Braça, agradeceu a presença dos pais e das famílias
presentes afirmando que: “Se não houver um envolvimento família - escola,
a gente não tem sucesso na educação das crianças. E que é importante o
acompanhamento escolar dos filhos”.
Também agradeceu o apoio dado pelo Poder Público, vital para o sucesso
de todas as ações na educação em Pindamonhangaba. Simone destacou a
parceria e o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria
de Educação, da Câmara de Vereadores na realização da Sessão Solene,
da FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã e principalmente da
empresa Viva Pinda, empresa homenageada este ano, que anualmente,
no final do ano, cede seus ônibus para levar estudantes da rede municipal
até a universidade, onde são recepcionadas, conhecem a instituição e são
presenteadas pela entidade.
O evento deste ano prestou homenagens às escolas, às ONGs e aos segmentos religiosos que realizam projetos sociais para crianças e jovens.
Foram agraciadas as seguintes entidades: FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã, Escola Estadual Alfredo Pujol, Escola Estadual
Professora Yolanda Bueno de Godoy, Escola Municipal Professor Moacyr
de Almeida, Escola Municipal Professor Elias Bragis Mathias, Escola Municipal Abdias Júnior Santiago e Silva, Escola Municipal José Gonçalves
da Silva, Creche Municipal Frei Reynaldo Nieborg, Creche Municipal
Maria Aparecida Gomes – Sá Maria, Centro de Educação Fundamental
e Infantil Art Toledo.
Além destas entidades educacionais, a empresa de ônibus Viva Pinda,
através do Gerente João Soares Machado, foi homenageada como a
empresa parceira do ano. Também receberam homenagens as seguintes
ONGs, que realizam trabalho social com as crianças e jovens: Liceu
Coração de Jesus, representado pelo vice-diretor dos Salesianos de
Pindamonhangaba, Padre João Gabriel Galhoti Pinto; Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, através do presidente
Amauri Monteiro; Igreja Metodista Central de Pindamonhangaba, pelo
pastor Reinaldo Carvalho Monteiro; Igreja TAP – Templo de Adoração,
por meio do Pastor Camilo de Lélis Monteiro; Igreja Petra, por intermédio
do Pastor Cristiano, Igreja Fonte da Vida, através do Bispo Valdomiro, e
José Iraque, representando a Igreja Quarta Dimensão.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Leonardo Gonçalves atrai milhares
de evangélicos na Semana Glorifica
Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O cantor gospel Leonardo Gonçalves atraiu
milhares de ﬁeis ao Centro Esportivo José Ely
Miranda,‘Zito’, em Moreira César, no sábado (26),
durante a abertura da Semana Evangélica Gloriﬁca
em Pindamonhangaba.
O show abriu as comemorações, que seguem até
este sábado (3), com diversas atividades.
Antes da apresentação
do cantor, o presidente da
Uemoc – União das Igrejas Evangélicas de Moreira César, Jairo Cypriano,
um dos coordenadores do
evento, presidiu um culto
em ação de graças. A solenidade também contou
com diversas homenagens
a pastores da cidade e ao
prefeito.
Durante todo o dia
também aconteceram atividades no local, como a

Prefeito ao lado do presidente da Uemoc

Músico cantou seus maiores sucessos, como “Getsemani” e “Acredito”

recreação Ruas de Lazer,
promovida pela Secretaria
de Esportes de Pindamonhangaba.
Pouco antes das 22
horas, Leonardo Gonçalves subiu ao palco
e cantou suas músicas
mais conhecidas, como
“Getsemani” e o sucesso
mais recente, “Acredi-

pela iniciativa. “É um privilégio estar numa cidade
que se preocupa com a
evangelização e exaltação
ao nome de Jesus”, aﬁrmou.
A ‘Semana Gloriﬁca’
segue durante os próximos dias, com cultos abertos ao público em todas as
igrejas envolvidas, diaria-

to”, tema do filme “Você
acredita?”, que esteve
em cartaz nos cinemas
brasileiros até a semana
passada.
O público que lotou o
ginásio fez o coro para o
cantor, que mostrou toda
a sua potência e alcance
vocal. Ele agradeceu à plateia e elogiou a Prefeitura

Festipoema premia
destaques no Teatro Galpão
Divulgação

Uma das
apresentações
ocorridas no
Festipoema

O Espaço Cultural O evento é realizado pela siﬁcadas nas categorias
Festipoema
premia destaques
Galpão de PindamoTeatro
Galpão
recebeu,no Teatro
Prefeitura
infantil, juvenil e adulto.
no ﬁnal de semana, o IX nhangaba, por meio do Foram 30 apresentações
O Espaço Cultural
Teatro Galpão
no final de semana,
o IX Festipoema
– Festival
de
Departamento
de Cultura
nas duas
noites.
Além da
Festipoema
– Festival
de recebeu,
Poemas de Pindamonhangaba. As apresentações foram realizadas no sábado (26) e no
Poemas
de
Pindamonhanem
parceria
com
a
Acadepremiação
para
os
melhodomingo (27). O evento é realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
gaba.
As
apresentações
fomia
Pindamonhangabenres
poemas,
foram
preDepartamento de Cultura em parceria com a Academia Pindamonhangabense de Letras.
ram
realizadas
no sábado
se de Letras.
miados
os melhores intérAs poesias
foram classificadas
nas categorias
infantil, juvenil e adulto. Foram
30 apresentações
nas duas
noites.
Além da premiação
para
melhores poemas,
foram premiados
(26)
e no
domingo
(27).
Asospoesias
foram claspretes.os melhores
intérpretes.

IX FESTIPOEMA - FESTIVAL DE POEMAS DE PINDAMONHANGABA
PREMIADOS
Categoria Adulto:
Troféu “Baltazar
Moreira”

de

Godoy

Categoria Juvenil:
Troféu “Juó Bananéri”

1°

Bruna Monteiro Correard

- Amores-Passarinho

2°
3°

Geraldo Trombin
João Eduardo Neto

- Falado!
- Desalada

1°
2°

Bruna Ciangoli
Leonardo Lencioni Mattos
Santos
Jenifer de Oliveira Monteiro

- Capitu
- Canto Das Dez e
Quatorze
- Devaneios

Allan Samuel Faria

- Eu, poeta

Eduardo de Souza Assis
Gabriel Coutinho Sartori

- Arte
- A Mesa Anormal

1°

Jéssica Gonçalves

2°

Beth Gonçalves

3°

Wesley / Thiago / Ivan / Bruno

1°

Heloah Monteiro

- Cotidiano da Alma
Autor: Jonatas Miguel
- O Anjo da Barca Celeste
Autor: Paulo Bassetti
- Falado!
Autor: Geraldo Tombin
- Se Apaixonar
Autor: Izabelli Cruz
- Eu Poeta
Autor: Allan Faria

3°
Categoria Infantil:
1°
Troféu “Bertha Celeste Homem de
2°
Mello”
3°
Prêmio para o Melhor Intérprete:
Troféu “Augusto César Ribeiro”

Prêmio Revelação:
Troféu “Athayde Marcondes”

Divulgação

mente às 19 horas.
Na quinta-feira (1º/10),
começa a programação no
Parque da Cidade, a partir das 19 horas. Às 21 horas, será a vez do cantor
Eliezer de Tarsis se apresentar. Na sexta-feira (2),
presença do cantor Regis
Danese.
No sábado (3), a pro-

gramação começa às 14
horas com a Marcha pra
Jesus, com saída da Praça
da Bíblia, seguida da Cruzada Jovem, no Parque da
Cidade.
À noite, às 21 horas,
PC Baruk se apresenta,
encerrando as atividades.
Toda a programação tem
entrada franca.

Festil começa dia 1º de outubro
O 18º Festil – Festival
de Teatro Estudantil – terá
início nesta quinta-feira
(1º/10), com a apresentação do espetáculo adulto
Casa de Bonecas, com o
Teatro Laboratório Fêgo
Camargo, de Taubaté. Será
às 20 horas, no Espaço
Cultural Teatro Galpão. Os
ingressos devem ser trocados por um produto de
higiene pessoal, que será
doado para as famílias integrantes dos projetos sociais na cidade.

O Festil segue até o dia
11, com espetáculos adultos e infantis. Seu objetivo é estimular a atividade
cênica nas escolas, revelar
novos talentos e promover
intercâmbio cultural entre
os estudantes de todo país.
As apresentações serão nos
dias 2, 5 e 9, às 10 horas, e
5, 6 e 7, às 15 horas (infantil), e 1º, 2, 3, 4, 8 e 9 de outubro, às 20 horas (adulto).
O 18º Festil premiará
com troféus os três melhores espetáculos para

crianças e adulto, além de
Apreciação Popular (Troféu Luiza Bartholomeu),
Troféu de Participação
Edson SanSil e melhores
direção, ator, atriz, ator e
atriz coadjuvante, cenograﬁa, ﬁgurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia e Revelação. Serão
concedidos certiﬁcados a
todos participantes.
Mais informações no
Departamento de Cultura da Prefeitura, telefone
3642-1080.

ESPETÁCULO ADULTO - 20h
Dia 1º/10 - “CASA DE BONECAS”
Teatro Laborátorio Fêgo Camargo- Taubaté
Recomendado para maiores de 12 anos.
Duração: 40 minutos
Divulgação

SINOPSE
A casa perfeita, o casamento perfeito, os ﬁlhos perfeitos. Torvald e Nora
Helmer têm uma vida bela e feliz. Nora, porém, guarda um grande segredo: no passado, emprestou dinheiro de um agiota, NilsKrogstad, para viajar à Itália com o marido que estava gravemente doente. Quando o segredo
vem à tona, o casamento de Nora e Helmer é posto à prova, Nora percebe
que até então tinha sido uma boneca, controlada pelo pai e pelo marido. A
história serviu como pano de fundo para questionamentos e reﬂexões dos
atores: Somos o que queremos ser ou somos quem querem que sejamos? Vivemos uma vida de aparências? Somos bonecas de quem? O grupo Teatro
Fêgo Camargo convida a todos a abandonarem a sua casa de bonecas.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
de DE
São
PauloNº 120/2015
PREGÃOEstado
REGISTRO
PREÇOS
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 120/2015 de “Aquisição de materiais diversos para
consumo da Administração geral e Gestão Educação (suprimento escolar) pelo período de
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2015
12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinadas em 28/07/2015:

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 120/2015 de “Aquisição de materiais diversos para
nº 075/2015
Empresa:
COMVALLE
E ALIMENTOS
LTDA
consumo daATA
Administração
geral
e GestãoPRODUTOS
Educação
(suprimento
escolar) pelo período de
12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinadas em02 28/07/2015:
1.001.001.000093 OLEO HIDRATANTE INFANTIL
FR
MURIEL
7,87
....
500
UNID.

ITEM

DE MEDIDA

03
ATA nº 075/2015
UNID.
DE MEDIDA

02

FR

03

04

05

FR
07

04

FR
08

05

07

10FR

11

15CX
16

10

TB
17
19

11

RL

14

20CX

15

1.003.003.001878 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAM.
1.008.002.003538 CADEADO; CORPO DE LATAO
M, EST., MACICO;
ALTA RESIST.
LARGURAFORMATO
MINIMA DE ANATÔMICO,
(50) MM; ALTURA
EMB. CX.MINIMA
C/ 100UN.
IDENT. PROCED.
DE C/
(40)DADOS
MM; ESPESSURA
MINIMA DE (15)
MM
1.006.001.002603
PANO DE COPA

PC

PC

23PC

17

PCT
25

19

MM

23
25

26
27

TRALALA

JOHNSON
AMELIANA

TRALALA
NEVE

SEA

....

....

9,65
1,24

....

500
400

1.000

5,43

....

1.700

2,38

....

5,98
0,87

.... ....

CREMER

13,50

....

LAGROTTA

13,60

....

1,48
2,38

.... ....

3,80

....

950

0,87
23,85

....
....

2.000
950

11,69

300

50

TRALALA
FREEDENT

AMELIANA

CARVALHO
NEVE
PASQUALINI
LUME

FREEDENT
89

EMBALAGENS
GOLD

CREMER
LAGROTTA
GOLD

1,24

200

....

....

13,60
18,62

300 ....

1,48

200

1.000

30

13,50

....

3.600 200

200
30

50

950

1.500 ....

....

950

1.016.001.006730 LENCOS DE PAPEL 100% DE

11,69

300

1.800

3.600

23,85
1,75

GOLD

COPOSUL

2,35

18.000

....

COPOSUL

1,01

4.000

....

GOLD
DADU
FENIX
LAGROTTA
SOFTS

GIROMIX

18,62
1,05

300
3.500

50

50
....

0,69
1,18

150 ....

....

1,86

300

....

2,00

800

CARVALHO
1,75
1.500
1.016.001.006718DEPARTAMENTO
PANO COPA COZINHA,
100% E COMPRAS
DE LICITAÇÕES
PASQUALINI
ALGODAO,
APROXIMIDAMENTE
CM,
Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso,
1400 – Alto do(30X60)
Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
C/BAINHA,
C/ESTAMPA,
BRANCO. licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Telefax: (12)
3644-5600/e-mail:
1.016.001.006721
COPO
DESCARTAVEL
PCT
COPOSUL
2,35
18.000
POLIESTIRENO, CAP. 200ML, PESO MINIMO P/100
UNID. 220 GR
UN

PCT

....
....

....
....

....

Estado de São Paulo

....

Empresa:

....

....
....
....

09

UM

1.001.002.000129 LIXEIRA COM PEDAL

24

PCT

VALOR
UNITÁRIO

12

30

SEC

COLUMBUS

84,60

....

80

STYLUS

2,69

3.000

....

Período: 2º Quadrimestre/2015
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

START

10,94

...

800

CX

1.016.001.015217 FILTRO DE PAPEL Nº 103

CAIÇARA

1,97

200

....

43

PC

CRISTAL

3,69

100

....

54

CX

1.016.001.015218 MEXEDOR DE CAFÉ PLASTICO
TIPO ESTATULA.
1.010.001.017348 PAPEL CARBONO; EM PELICULA
DE POLIESTER; NO TAMANHO (210 X 297) MM; NA
COR PRETA

ADMIRAL

44,00

100

....

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

SEA

SEC

FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA

01

GL

1.001.001.000076 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO
PEROLADO, HIDRATANTE E EMOLIENTE, COR
AZUL, VISCOSIDADE: 4690 CPS (SPINDLE 03,
ROTAÇÃO 20), AR

CARE PLUS-PH
FISIOLÓGICO

18,80

....

650

21

PC

GOLD

7,00

300

50

52

M

1.008.002.003802 CADEADO; CORPO DE LATÃO
MACIÇO; LARGURA MINIMA DE (20) MM; ALTURA
MINIMA DE (22,5) MM; ESPESSURA MINIMA DE
(11) MM; HASTE
1.022.001.017346 MANGUEIRA PARA JARDIM
REFORÇADA, 50M, 1/2" DE DIAM., COM ESGUICHO
E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

IBIRA CRISTAL

60,00

....

50

VALOR
UNITÁRIO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
SEA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
SEC

10,73

500

100

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ATA nº 078/2015

Empresa:

DE MEDIDA

50

PC

DESCRIÇÃO

MARCA

1.022.001.017344
ASSENTO
SANITÁRIO;
EM
POLIPROPILENO RÍGIDO; NA COR BRANCA;
SUPERFÍCIE LISA; COMPATÍVEL COM A MAIORIA
DOS MODELOS DE VASOS

ATA nº 079/2015

Empresa:

KRONA MOD.
PREMIER

DE MEDIDA

13

LT

49

CX

DESCRIÇÃO

MARCA

(R$)

SEA

SES/SEC

1.003.003.001860 HIPOCLORITO SÓDIO 1%, EMB.
1000ML, RESISTENTE, REG. MIN. SAÚDE

SOAP

1,89

240

4.200

1.016.001.017135 PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 20,7
CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE
CELULOSE VIRGEM

SOFTPAPER

19,32

6.000

2.000

ATA nº 080/2015
Empresa:
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CONSUMO
UNID.
Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP UNITÁRIO
–VALOR
Cep.: 12420-010
ESTIMADO
ITEM
DE MEDIDA
DESCRIÇÃO
MARCA
ANUAL
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br(R$)
1.001.001.000097
FIXA
FRALDA
TAMANHO
19MMX20 M, NA COR AMARELA OU BRANCA.
1.003.003.001839 HASTES FLEXÍVEIS P/ LIMPEZA
AURICULAR, EMB. CX. C/ 50 UNID. (TIPO
COTONETE)
1.006.002.002654 BOBINA DE SACO PLASTICO
PICOTADA
1.016.001.006727 PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5 V,
PEQUENA (AA). PCT C/ 02 (DUAS) UNIDADES.
1.016.001.006728 PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5 V,
PALITO (AAA). PCT C/ 02 (DUAS) UNIDADES.
1.016.001.006731 LUVA PARA LIMPEZA LATEX,
GRANDE, C/SUPERF. EXTERNA FORRADA ANTID
1.016.001.006732 LUVA PARA LIMPEZA LATEX,
MEDIA, C/ SUPERF. EXTERNA FORRADA ANTID
1.016.001.006733 LUVA PARA LIMPEZA LATEX,
PEQUENA, C/SUPERF. EXTERNA FORRADA ANTID.
1.016.001.006734 PALHA DE ACO, EM ACO
CARBONO, NUMERO 01, PARA LIMPEZA E
BRILHO.

25 de setembro de 2015

Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Praça Barão do Rio Branco, 22 - Centro - CEP: 12.400.280 – Pindamonhangaba/SP
Tel. 3643-2690 e 3642-1080 - E.mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da 4ª Reunião Ordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
Abertura
Hino Nacional Brasileiro
Hino Municipal de Pindamonhangaba
Pauta
• Leitura da 3ª Ata reunião Ordinária
• Leitura da 2ª Ata Reunião Extraordinária
• Regimento Interno
• Concurso Estudantil de Arquitetura para projeto de revitalização do entorno da Figueira das Taipas
• Avaliação de Processo Isenção de IPTU nº10300/2013 – Maria Ceres Merly Salles
• Formação de Comissão itinerante
• Preservação do Patrimônio Imaterial, Cultural e Arquitetônico do Mercado Municipal de Pindamonhangaba.
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro Cesar, 33, Centro, Pindamonhangaba – SP
Data: 06/10/2015 as 18:30
Tempo estimado de duração: 2 horas.
Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba.

25/09/2015
10:00:16

Município: Pindamonhangaba
R$

%

351.154.548,26

100,0000 %

4.729.184,84
21.069.272,90
20.015.809,25
0,00

FELIPE FRANCISCO CESAR COSTA
PRESIDENTE

1,3468 %
6,0000 %
5,7000 %
0,0000 %

SEA

SES/SEC

....

840

USEIT

1,02

....

500

ALTAPLAST

21,00

....

1.500

ELGIN

2,04

600

100

ELGIN

2,04

400

100

VOLK

1,82

1.500

1.000

VOLK

12

CX

18

RL

29

PCT

30

PCT

33

PAR

34

PAR

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

35

PAR

Estado de São Paulo

36

PC

25/09/2015
10:00:16

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

1,47

RL

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

PODER LEGISLATIVO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

S. FITAS

06

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba,

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Música
Sérgio Antonio da Silva
Emile Mourão

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
MONTANTE
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)
EXCESSO A REGULARIZAR

MULTIFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME

UNID.
ITEM

Cultura Afro-brasileira
Antonio Rogério Lemes de Souza

PODER LEGISLATIVO

L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA LTDA

UNID.
ITEM

Literatura
Mauricio Cavalheiro
Jackson Martins
Simone hofling

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

SEA

MARCA

Artes Cenicas
Mateus Rogerio Correa
Alberto Marcondes Santiago

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

DESCRIÇÃO

Dança
João Junqueira Cabral
Maria Isabel de Morais

10

KG

UNID.
DE MEDIDA

Artes visuais / audio visuais
Pedro Camargo
Maria Odila da Silva
Erancleide Maria do nascimento Basaglio
Jackson Martins
Simone hofling

Cultura popular
Alligton Aurelio de Souza
Shunichi Fukashiro
Regina Midori Fukashiro
Jackson Martins
Simone hofling

10

42

ITEM

Artesanato
Elza Anéas Rodrigues Costa
Ligia dos Santos Maciel

1.000

41

Empresa:

Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela
Lei Municipal nº 4966/2009, alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de
suas atribuições, divulga os Habilitados a participar do processo eleitoral
para as vagas dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o
mandato 2015/2017, nos segmentos

2.000

1.016.001.006717 PAPEL TOALHA, GOFRADO,
PICOTADO, FL. DUPLA, ROLO, 70 FLS, (26,2X20),
BRCA. PCT COM 02 (DUAS) UNIDADES.
1.022.002.008787 GERMICIDA EM PÓ

ATA nº 077/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N° 001/2015- CIPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA CIPA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, em cumprimento à Portaria MTE n° 3.214, de 08 de junho de 1978, em sua Norma
Regulamentadora n° 05 e Portaria MTE n° 08, de 23 de novembro de 1999, CONVOCA ELEIÇÃO
PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS DA CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes, Gestão 2015/2016.
Para isso, INFORMA todos os servidores interessados em fazer parte desta Comissão, cujo
objetivo é PREVENIR ACIDENTES DO TRABALHO, que façam suas inscrições no período de 12
a 26 de outubro de 2015 junto ao Departamento de Recursos Humanos, das 08:00 às 11:00 e das
13:30 às16:00h e os servidores lotados na Subprefeitura de Moreira César, poderão fazê-lo na
mesma data e horários, na administração do Distrito.
A Comissão Eleitoral fará a divulgação dos candidatos inscritos, imediatamente após o término
do período de inscrições. As datas para votação serão comunicadas oportunamente em Edital de
Convocação de Eleição.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2015
Edson Macedo de Gouvêa
		
Secretário de Administração

(R$)

MARCA

Criado pela Lei N. 4966, de 23 de setembro de 2009 –
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura – CMC do
município
de
Pindamonhangaba
e
dá
outras
providências. Alterada pela Lei N. 5118, de 20 de outubro
de 2010.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS À PARTICIPAR DA
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE
PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
08 - Comprovante de escolaridade conforme
de Recursos Humanos, situado na Rua
exigido no edital do concurso;
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
candidatos nominados a seguir, por ordem
10 - Comprovante de residência;
de classificação, munidos da seguinte
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
documentação, em original e cópia:
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
01 - Comprovante de votação da última
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
eleição
0 a 5 anos);
Observação: os candidatos que justificaram
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
a ausência nas eleições deverão apresentar
de 6 a 14 anos).
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
AGENTE DO CONTROLE VETOR
03 - CPF;
Dia 06/10/2015 às 14:00 horas
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
49º SOCRATES DE LIMA ROMÃO
– CTPS;
AVENIDA PARANÁ, 522 – MARICÁ
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
PINDAMONHANGABA – SP
Certidão de Casamento;
CEP 12411-440
07 - Certificado de reservista (sexo
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
masculino);
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA
DESCRIÇÃO

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PINDAMONHANGABA/SP

1.800

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

UNID.
DE MEDIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
de Recursos Humanos, situado na Rua
10 - Comprovante de residência;
Deputado Claro César, nº 30, centro, os
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
candidatos nominados a seguir, por ordem
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de
0 a 5 anos);
01 - Comprovante de votação da última
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos
eleição
(de 6 a 14 anos).
Observação: os candidatos que justificaram
a ausência nas eleições deverão apresentar
Dia 06/10/2015 às 14:00 horas
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
147º WYNNIE FRANCINE DE OLIVEIRA
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social
ALVES
– CTPS;
RUA TEODORO JOSÉ DE ALMEIDA, 206 –
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
CASA B – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo
CEP 12411-260
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
exigido no edital do concurso;

2.000 1.700

....

FIBRAS VIRGENS
MEDINDO (14,8
21,5)
1.016.001.006716
PAPEL ALUMINIO,
MEDX 30
CMCM
(CAIXA
50 FOLHAS)
LARGURA
7,5 MCOM
COMPRIMENTO

ATA nº 076/2015

SEC

1.700

....

1.016.001.006722
COPO
DESCARTAVEL
COPOSUL
1,01
4.000
POLIESTIRENO, CAP. 50ML, PESO MINIMO P/100
UNID. 75GR
1.016.001.006723 GUARDANAPO DE PAPEL, (22X20)
28
PCT
DADU
1,05
3.500
CM, FL.SIMPLES, GROFADO, BRANCO (PACOTE C/
100)
1.016.001.006729
SAQUINHO
DE
GELADINHO,
31
PC
FENIX
0,69
150
EMBALAGEM C/ 100 UNID.
1.016.001.006730 LENCOS DE PAPEL 100% DE
32
CX
SOFTS
1,86
300
FIBRAS VIRGENS MEDINDO (14,8 X 21,5) CM
(CAIXA COM 50 FOLHAS)
1.016.001.006735
FILME
P/EMBALAGEM
37
RL
ROYAL PACK
1,63
300
ALIMENTOS,
PLASTICO PVC,DE
28 LICITAÇÕES
CM X 15 M, 10 E COMPRAS
DEPARTAMENTO
MICRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
1.016.001.006963 PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V,
38
PCTTelefax:
ELGIN
2,34
200
(12)
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
MEDIA (C) PCT C/ 02 (DUAS) UNIDADES.
1.016.001.006964 PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V,
39
PCT
ELGIN
2,34
120
GRANDE (D) PCT C/ 02 (DUAS) UNIDADES.
1.022.002.008772
TOUCA
SANFONADA
40
CX
LAGROTTA
5,09
....
DESCARTAVEL SIMPLES
1.022.001.017130 SACO DE PIPOCA: SACO DE PAPEL
45
PC
BIGPEL
1,36
...
PARA PIPOCA, NA COR BRANCA, TAMANHO: 7 X
15 X 4 CM (CXAXL). PACOTE COM 100 UNIDADES
1.022.001.017131 LUVA DE VINIL TRANSPARENTE,
46
CX
TALGE
10,60
....
AMBIDESTRA. IDEAL PARA O MANUSEIO DE
ALIMENTOS. SEM AMIDO. TAMANHO M. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
1.022.001.017133
PANO
DE
LIMPEZA
48
RL
BETTANIN
17,55
....
DESCARTÁVEL TIPO “PERFLEX”, NA COR
AZUL;70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, TAMANHO:
30 X 37,5CM
1.022.001.017345 ADAPTADOR PARA ASSENTO
51
PC
ASTRA
16,66
....
SANITÁRIO INFANTIL FEITO EM POLIPROPILENO
DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO OVAL
1.022.001.017347 MANGUEIRA PARA JARDIM
53
M
IBIRA
205,40
....
REFORÇADA, 100M, 1/2" DE DIAM., COM
ESGUICHO E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

ITEM

CONSUMO
ESTIMADO
1.700 ANUAL

....

CX

RL

400

800 ....

POLIESTIRENO, CAP. 50ML, PESO MINIMO P/100

32

7,87

5,98

....
CONSUMO
ESTIMADO
....ANUAL

1,18

1.008.002.003538
CADEADO; CORPO DE LATAO
UNID. 75GR
MACICO;1.016.001.006723
LARGURA MINIMA
DE (50) DE
MM;
ALTURA
GUARDANAPO
PAPEL,
(22X20)
PCT
MINIMA CM,
DE (40)
MM; ESPESSURA
MINIMA(PACOTE
DE (15) C/
FL.SIMPLES,
GROFADO, BRANCO
100)
MM
1.016.001.006729
DE GELADINHO,
1.011.002.004857
LUVA SAQUINHO
DESCARTÁVEL
PARA
PC
EMBALAGEM C/ 100 UNID.
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

31CX

5,43
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
SEC

3,80
2,00

1.008.002.003537
CADEADO; COPO
CORPO DE
LATAO
1.016.001.006721
DESCARTAVEL
MACICO;POLIESTIRENO,
LARGURA MINIMA
DE (35)
MM;MINIMO
ALTURA
CAP. 200ML,
PESO
P/100
220MM;
GR ESPESSURA MINIMA DE (14)
MINIMA UNID.
DE (33)
MM
PCT
1.016.001.006722
COPO
DESCARTAVEL

28

22

TRALALA

MURIEL

VALOR
UNITÁRIO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
SEA

RL

PCT

PC

(R$)

CX

C/BAINHA, C/ESTAMPA, BRANCO.

PC

26

27

20

MARCA

CARVALHO
1.011.002.004857 LUVA DESCARTÁVEL PARA
LAGROTTA
PASQUALINI
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
1.006.002.002652
ACENDEDOR
DE
FOGÃO,
LUME
1.016.001.006716 PAPEL ALUMINIO, MED 30 CM
GIROMIX
MULTIUSO
LARGURA 7,5 M COMPRIMENTO
1.006.002.002653
SACO PLASTICO PARA AMOSTRA
89
CARVALHO
UN
1.016.001.006718 PANO COPA COZINHA, 100%
DE ALIMENTOS
PASQUALINI
ALGODAO, APROXIMIDAMENTE (30X60) CM, EMBALAGENS

22

16

VALOR
UNITÁRIO

JOHNSON
9,65
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS
LTDA

1.001.001.000098 ESPONJA PARA BANHO EM
ESPUMA,1.003.003.001878
USO
INFANTIL
RETANGULAR
LUVA DE PROCEDIMENTO,
TAM.
CX
APROXIMADAMENTE
(115 X 77ANATÔMICO,
X 23 MM
M, EST., ALTA MEDINDO
RESIST. FORMATO
EMB. CX. C/ 100UN. C/ DADOS IDENT. PROCED.
ESPESSURA).
1.006.001.002603
PANO DE
COPA
1.001.002.000120
CURATIVO
ADESIVO
ACRILICO.
PC
ANTIMICROB. HIDROAT. 2X7 CM, EMBALAGENS
1.006.002.002652
ACENDEDOR
DE
FOGÃO,
COM 35 UN
PC
MULTIUSO
1.003.002.001193 CREME DENTAL COM FLÚOR,
1.006.002.002653 SACO PLASTICO PARA AMOSTRA
PCT
CONTENDO
DE 900 A 1500 PPM DE FLÚOR,
DE ALIMENTOS
ESTÁVEL E REATIVO, QUE NÃO ESCORRA FORA
PC
1.008.002.003537 CADEADO; CORPO DE LATAO
DA EMBALAGEM
MACICO; LARGURA MINIMA DE (35) MM; ALTURA
1.003.003.001812
ALGODÃO HIDRÓFILO 500
MINIMA DE (33) MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)

PC

14

08

MARCA

EMBALAGEM 100 ML.
1.001.001.000094
TALCO
PERFUMADO
USO
INFANTIL COMPOSTO DE TALCO, CARBONATO
DE MAGNÉSIO, FRAGANÇA PH 6,5-7,5) EMBALADA
EM FRASCO PLÁSTICO.
DESCRIÇÃO
1.001.001.000095
SHAMPOO NEUTRO COMPOSTO
FR
DE COCOAMIDOPROPIL BATEINA GLICERINA,
EDTA, AGUA DEIONIZADA; USO INFANTIL; PARA
1.001.001.000093
OLEO HIDRATANTE INFANTIL
CABELO NORMAIS
1.001.001.000096
CONDICIONADOR
NEUTRO
EMBALAGEM
100 ML.
FR
CABELO NORMAL
INFANTIL ESSENCIA;
1.001.001.000094
TALCO USO
PERFUMADO
USO
AGUA METOLSULFATO DE BEHENIL TRIMETIL,
INFANTILAMONIOALCOOL,
COMPOSTO DE
TALCO, CARBONATO
CETOEST
DE MAGNÉSIO,
FRAGANÇA
PH 6,5-7,5)
EMBALADA
1.001.001.000098
ESPONJA
PARA
BANHO
EM
PC
EM FRASCO
PLÁSTICO.
ESPUMA,
USO
INFANTIL
RETANGULAR
APROXIMADAMENTE
X 77 X 23 MM
1.001.001.000095
SHAMPOO MEDINDO
NEUTRO(115
COMPOSTO
ESPESSURA).
DE COCOAMIDOPROPIL
BATEINA GLICERINA,
1.001.002.000120
CURATIVO
ADESIVO ACRILICO.
CX
EDTA, AGUA
DEIONIZADA;
USO INFANTIL;
PARA
ANTIMICROB. HIDROAT. 2X7 CM, EMBALAGENS
CABELO COM
NORMAIS
35 UN
1.001.001.000096
CONDICIONADOR
NEUTRO
1.003.002.001193
CREME DENTAL COM
FLÚOR,
TB
CABELO CONTENDO
NORMAL DE
USO
900 INFANTIL
A 1500 PPMESSENCIA;
DE FLÚOR,
ESTÁVEL E REATIVO,
NÃO ESCORRA
FORA
AGUA METOLSULFATO
DE QUE
BEHENIL
TRIMETIL,
DA EMBALAGEM
AMONIOALCOOL,
CETOEST
1.003.003.001812 ALGODÃO HIDRÓFILO 500
RL

FR
Empresa:

ITEM

DESCRIÇÃO
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1,82

1.500

1.500

VOLK

1,82

700

....

VIEIRA

0,52

200

....

Período: 2º Quadrimestre/2015

Município: Pindamonhangaba

ANEXO A - Tabela de Competência
Período em análise: Setembro/2014 a Agosto/2015
Entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Competência dos movimentos contábeis*
09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014
01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015,
08/2015

Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
consolidados pela contabilidade.

ados Senhores:

Solicitamos a veiculação das publicações por 01 (uma) vez:
 Pregão(ões) no(os): 120/2015.

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Sendo só o que nos oferece para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos

25/09/2015
09:59:05

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

stima e consideração.

PODER LEGISLATIVO
Período: 2º Quadrimestre/2015

Município: Pindamonhangaba
DESPESAS

Especificação

Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio
Departamento de Licitações e Compras

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO

192.844,66

189.616,78

287.177,32

REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS

98.751,40

98.751,40

ENCARGOS SOCIAIS

73.056,14

71.758,93

364.652,20

360.127,11

TOTAL DESPESAS

01/2015

02/2015

03/2015

04/2015

05/2015

06/2015

07/2015

08/2015

TOTAL

252.742,38

160.007,18

217.126,77

200.541,37

211.185,10

196.988,93

246.296,87

229.478,60

206.476,55

2.590.482,51

98.751,40

98.751,40

98.751,40

98.751,40

98.751,40

98.751,40

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

1.212.667,72

72.057,33

110.855,17

73.284,69

71.926,00

76.971,20

72.572,64

77.926,36

77.429,32

76.821,36

71.375,47

926.034,61

457.986,05

462.348,95

332.043,27

387.804,17

376.263,97

382.509,14

380.579,42

429.390,32

411.964,09

383.516,15

4.729.184,84

DEDUÇÕES
Especificação

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
NDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA
DO NORTE”
PREGÃO Nº 209/2015
A
Prefeitura
torna
público
que
se
acha
reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
a
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 209/15, referente à “Aquisição
de gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município
de Pindamonhangaba
: Juliana
– ramal 5814 conforme termo de referencia”, com encerramento dia 09/10/15 às 14h e
abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
rp@pindamonhangaba.sp.gov.br
/ juli.rp@ig.com.br
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 241/2015
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. 241/15, referente à “Aquisição
de alimento para nutriçãoDEPARTAMENTO
oral para o paciente
Luiz Otavio Laurindo Machado, conforme mandado
DE LICITAÇÕES E COMPRAS
judicial
8543-35.2011.8.26.0445/2014”,
com encerramento
dia 14/10/15
às 8h e abertura às
Av.
Nossanº
Senhora
do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
8h30. O editalTelefax:
estará(12)disponível
no sitelicitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
3644-5600/e-mail:
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 242/2015
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. 242/15, referente à “Aquisição
de insulina”, com encerramento dia 14/10/15 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, 28 de setembro de 2015.

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

02/2015

03/2015

04/2015

05/2015

06/2015

07/2015

08/2015

TOTAL

TOTAL DEDUÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA LÍQUIDA

364.652,20

360.127,11

457.986,05

462.348,95

332.043,27

387.804,17

376.263,97

382.509,14

380.579,42

429.390,32

411.964,09

383.516,15

4.729.184,84

Fonte: Dados Contábeis do Exercício
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SIAP - Módulo Contabilidade: 91
FELIPE FRANCISCO CESAR C??TA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
COMUNICADO SINE-DIE
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
235/2015
A Prefeitura comunica que o PPRP n°
235/15, que cuida da “Aquisição de Uniformes
para os Funcionários da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba pelo período de 12
meses” fica adiado SINE-DIE, para análise
da impugnação interposta pela empresa
MILITARY DEFENSE EIRELLI - EPP
(proc. ext. nº. 28.552/2015 de 25/09/2015).
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781

Período: 2º Quadrimestre/2015
ANEXO A - Tabela de Competência

Município: Pindamonhangaba

Período em análise: Setembro/2014 a Agosto/2015
Entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Competência do movimentos contábeis*
09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014
01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.
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conselho tutelar
Eleição acontece no domingo
A população de Pindamonhangaba tem um
compromisso
marcado
no domingo (4), quando
acontece a eleição dos candidatos às vagas do Conselho Tutelar. Para eleger
um dos 12 habilitados basta ir ao Cras - Centro de

Referência em Assistência
Social - mais próximo de
casa, das 8 às 17 horas,
levando documento com
foto e Título de Eleitor.
De acordo com o edital do processo, os candidatos estão autorizados a
realizar a divulgação da

eleição por meio de redes
sociais. Para concorrem a
uma das vagas os candidatos realizaram prova teórica e teste psicotécnico.
Conselho Tutelar é um
órgão público do município, vinculado à Prefeitura e autônomo em

suas decisões. O artigo
132 do ECA determina
que em cada município
deve haver, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto por cinco membros,
escolhidos pela comunidade por eleição direta para
mandato de três anos, per-

mitida uma recondução.
O Conselho Tutelar
zela pelas crianças e adolescentes ameaçadas ou
que tenham seus direitos
violados. Toda suspeita
e confirmação de maus
tratos devem ser obrigatoriamente comunicadas

ao conselho, mas os conselheiros não possuem a
função de polícia.
Veja os candidatos às
vagas, faça a sua avaliação de cada um e escolha
em quem irá votar. Divulgue para os seus amigos e
exerça a cidadania.

Conheça os candidatos
Fotos: Divulgação

Arone Lúcia
Gomes de Paula
Natural de Aparecida, 26
anos, formada em educação
física. Deseja atuar como conselheira tutelar porque ao longo
de quatro anos trabalhou como
professora e pôde ver a realidade das crianças e adolescentes
do município. Quer utilizar a
ferramenta esporte para resgatar as crianças e adolescentes,
sabendo-se que o esporte pode
trabalhar até na prevenção dos
mesmos.

Cristiana Aparecida
dos Santos Marques
de Oliveira
Natural de Pindamonhangaba, 38 anos, graduada em
serviço social, possui especialização em violência doméstica
contra criança e adolescente.
Deseja atuar como conselheira
tutelar para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e
do adolescente, com o intuito
de não deixar com que os
referidos direitos fiquem como
letras mortas no papel.

Daniela Ribeiro Tomaz
Natural de Guaratinguetá,
21 anos. Licenciada em psicologia e está no último semestre
para graduar-se também como
bacharel em psicologia. Deseja
atuar como conselheira tutelar
porque considera a junção de
sua experiência profissional,
técnica psicológica e comprometimento em zelar pelos
direitos da criança e do adolescente atributos necessários ao
conselheiro tutelar.

Desirré Valdirene M.
Alves Moreira
Natural de Pindamonhangaba, 37 anos, licenciada em história. Deseja atuar como conselheira tutelar para defender os
interesses das crianças e adolescentes de Pinda, como: creches,
escolas, atendimentos na saúde, assistência social, inclusão
nos programas governamentais,
entre outros. Requisitar serviços
e fazer valer de fato os direitos
fundamentais. Trabalhou como
conselheira em dois mandatos
e é comprometida com a causa.

Elisângela Aparecida
de Carvalho
Natural de Pindamonhangaba, 36 anos, estudante de serviço social. Deseja atuar como
conselheira tutelar para zelar
pelos direitos fundamentais da
criança e do adolescente, como
direito à saúde, educação, entre
outros. Atuando junto à família,
aconselhando os pais ou responsável, dando suporte necessário para aqueles que necessitam de cuidados.

José Eduardo
dos Santos
Natural de Pindamonhangaba, 37 anos, formado em
administração. Atualmente
é conselheiro tutelar e quer
continuar porque acredita que
ainda tem muitas coisas para
serem feitas pelas crianças e
adolescentes.

Juliana Bertolino
Natural de Guarulhos, 34
anos, sua formação é superior
com especialização em educação infantil. Atua há mais de oito
anos na prevenção e qualidade
de vida de crianças e adolescentes. Como suplente, atuou no
Conselho Tutelar zelando e garantindo os direitos da criança e
dos adolescentes.

Maria Aparecida Monteiro
Natural de Tremembé, 49
anos, graduada em serviço social.
Deseja atuar com criança e adolescente porque já trabalha na área e
pretende efetivar um compromisso
profissional, concreto e desafiador
pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, propondo
a atuação do trabalho em rede,
buscando a intersetorialidade com
ações de respeito, profissionalismo
e ética para, garantir e efetivar os
direitos com compromisso perante
à família e sociedade.

Maria Helena dos
Santos Villa Nova
Natural de Guaratinguetá,
56 anos, pedagoga, pós-graduada em pedagogia para empresas e organizações sociais,
e gestão de pessoas. Deseja
atuar como conselheira tutelar
porque quer contribuir com a
ressocialização do adolescente
e do jovem na sociedade, ajudando-o a resgatar os valores
perdidos. Em relação à criança,
agir e orientar por meio do
artigo 136 do ECA.

Rodolfo Fonseca
de Lima Rocha
Natural de Aparecida, 42
anos, possui ensino superior em
direito. Já atua como conselheiro tutelar e quer continuar a trabalhar para que os direitos das
crianças e dos adolescentes não
sejam violados.

Roseane Albertina
da Silva Pereira
Natural de Pindamonhangaba, 31 anos, está cursando
o ensino superior. Deseja atuar
como conselheira tutelar por
trabalhar há mais de 8 anos na
educação infantil. Acredita que
pode contribuir com sua experiência com crianças e pais de
alunos, ajudando e orientando
no que for possível. Afirma que
também é uma troca, pois, tem
muito a aprender. Deseja, imensamente, fazer parte dessa nova
equipe de conselheiros.

Sheila Cristina
da Silva
Natural de Pindamonhangaba, 45 anos, estudante de
pedagogia. Deseja atuar como
conselheira tutelar porque já
trabalhou nesta função durante dois mandatos, de 1998 a
2005. Professora, trabalha na
Prefeitura de Taubaté com ensino infantil. Fez cursos de
aperfeiçoamento, compartilhou
experiências com conselheiros
de outros municípios e quer adquirir novos conhecimentos e
passar os adquiridos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Administração
NOTIFICAÇÃO
Ficam os proprietários dos estabelecimentos abaixo identificados acerca do
vencimento dos respectivos contratos de permissão de uso de boxes do Mercado
Municipal em 31/12/2015; os quais não serão renovados por força de cumprimento
de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo Município em 17/01/2011 com
o Ministério Público do Estado de São Paulo, devendo os referidos boxes serem
desocupados até referida data:
Box nº 01/Wong Sze Ching – ME – Box nº 38/A Quinta Essência Rotisserie Ltda-ME
– Box nº 75/P V da Silva Neto-ME – Box nº 102/Jacqueline Cafalloni Jacomelli-ME.
		
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

CONTRATA-SE
Operador de máquinas, Salário R$ 1.410,50.
Benefícios: VT e VA + Bonus de até R$ 200,00 p/mês.
Necessário experiência na função c/ mini carregadeira
e mini escavadeira, possuir CNH. Para trabalhar em
Pindamonhangaba. E-mail p/: dp@lokmax.com.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-2223
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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, responsável pelo processo de
escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba,
comunica:
Encontram-se habilitados ao processo de escolha unificado
os candidatos abaixo relacionados, aprovados na prova de
conhecimentos específicos e avaliação psicológica:
CRISTIANA APARECIDA SANTOS M. DE OLIVEIRA
SHEILA CRISTINA DA SILVA
MARIA HELENA DOS SANTOS VILLA NOVA
JOSE EDUARDO DOS SANTOS
DANIELA RIBEIRO TOMAZ
DESIREE VALDIRENE M. ALVES MOREIRA
RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA
ELISANGELA APARECIDA DE CARVALHO
JULIANA BERTOLINO
ROSEANE ALBERTINA DA SILVA PEREIRA
MARIA APARECIDA MONTEIRO
ARONE LUCIA GOMES DE PAULA
Conforme o Edital, os candidatos habilitados acima estão aprovados
para aproxima fase, qual seja: “Eleição” que ocorrerá no dia
04/10/2015. O CMDCA disponibilizará em momento oportuno
melhores detalhes a respeito dos locais, horários e procedimentos
que serão seguidos no dia da “eleição”.
Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial – CMDCA

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
SAPOPEMBA BATE BANDEIRANTE
E É CAMPEÃO DA 1ª DIVISÃO
O Sapopemba venceu o Bandeirante por 2 a 1 e conquistou o
bicampeonato da 1ª Divisão de
Pindamonhangaba no domingo
(27). A partida, realizada no Boa
Vista, foi bastante equilibrada,
mas o ‘Sapo’ aproveitou melhor
as jogadas ofensivas e abriu o
placar no primeiro tempo com
Rafael.
Na etapa complementar a
partida continuou com chances
para os dois lados, até que Fernando Chupa Cabra aproveitou
cruzamento e cabeceou para
ampliar o placar em favor da
equipe do Azeredo.
No ﬁm da partida, o Bandeirante pressionou e conseguiu
descontar com Dri. O time do
Feital criou várias chances, mas
a zaga do ‘Sapo’ estava atenta e
evitou o empate.
Após o apito ﬁnal, jogadores
e comissão técnica foram até
o alambrado para comemorar
com a torcida.
Segundo o técnico Vicente, a
conquista resgata o respeito do
Sapopemba. “Fomos campeões
em 2012 e de lá para cá tínhamos perdidos o brio. Tentávamos, tentávamos e não conseguíamos o título. Batíamos “na
trave” algumas vezes, principal-

mente por não aproveitarmos o
fator casa, que era um dos nosso
diferenciais. Este ano foi dife-

rente. Resgatamos a conﬁança e
nosso respeito. Este título é uma
conquista de toda a equipe do
Odirley Pereira

Volante Melecão
(Bandeirante) faz falta no
atacante Chupa Cabra

Odirley Pereira

Odirley Pereira

O secretário de esportes da
Prefeitura e o vereador José
Carlos Gomes Cal participaram
da cerimônia de premiação.
Odirley Pereira

Artilheiro recebe homenagem

Prefeitura oferece lazer
para Melhor Idade
Secretário de Esportes
entrega troféu ao capitão
do Sapopemba

Capitão do Bandeirante
recebe taça de vice
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Goleiro é homenageado

Sapopemba, de Moreira César”,
explicou o treinador, aﬁrmando
que o elenco conta com apenas
um atleta que não é de Moreira
César. “Montamos um grupo de
amigos, com gente compromissada, séria e de responsabilidade. O resultado é este”, completou.
Para o atacante Chupa Cabra,
a união do grupo foi o fator determinante. “Todos muito amigos um dos outros, focados na
conquista, sem ego e com muita
humildade. Graças a Deus entramos em campo com este espirito e conseguimos colocar em
prática o que o professor Vicente pediu e agora vamos comemorar bastante”.

A tarde de domingo (27) foi de
confraternização para as pessoas
acima dos 50 anos de idade que
participaram do II Encontro da
Melhor Idade que a Prefeitura promoveu no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, ‘João do Pulo’.
Buraco, dominó, damas, truco,
peteca, voleibol adaptado, tênis
de mesa, xadrez e jogos recreativos com a brinquedoteca ﬁzeram
parte da programação.
De acordo com a Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer,
estes encontros têm como objetivo despertar as potencialidades
dos idosos para aspectos físicos e
sociais. As atividades integraram
a programação da Semana do

Idoso, promovida pelo Conselho
Municipal do Idoso, com o apoio
da Prefeitura.
Dolores Gonçalves Ionemoto,
moradora do Campo Alegre, comenta que foi convidada por uma
amiga a ir e achou muito bom.
“Gostei bastante, ainda mais por
ser num domingo, tira a gente de
casa e acabamos fazendo exercício
também”.
Maria Máximo é moradora do
‘Maria Áurea’. Conta que sempre
participa dos eventos oferecidos
para a Melhor Idade. “A organização está de parabéns, gosto
muito destes eventos. Já ﬁz muitos
amigos e as pessoas que participam são muito legais”.
Divulgação

Troféu Disciplina visa fair
play no esporte

Vereador cumprimenta
técnico do Bandeirante

Pinda encerra primeira etapa da
segunda fase da Copa São Paulo
A equipe de futebol masculino de Pindamonhangaba encerrou a primeira etapa da segunda
fase da Copa São Paulo. O jogo
foi no campo do Fluminense,
contra o Ideal FC, de Ibiúna, e
terminou empatado em 2 a 2.
No primeiro tempo, o zagueiro central Caio abriu o placar para Pinda. O empate veio
na etapa complementar, na co-

brança de pênalti. O adversário
conseguiu marcar o segundo e
manteve-se à frente até os últimos minutos, quando o zagueiro Lucão aproveitou a cobrança
de falta e empatou. Com este
resultado, Pinda está com 10
pontos.
Os próximos jogos serão fora
de casa; o primeiro em Ibiúna e
depois contra Franco da Rocha;

Os próximos jogos serão nas casas dos adversários

o terceiro jogo da segunda fase
acontecerá em Pinda. A data e o
local ainda serão divulgados.
“Tivemos altos e baixos, mas
o que marcou bastante foi a
vontade de vencer e superar as
diﬁculdades do jogo. Parabenizo a equipe pela garra e perseverança demonstrada até o
apito ﬁnal”, disse o técnico da
equipe local.

Xadrez garante lazer e melhorias no raciocínio

RESULTADOS DO FUTEBOL
CAMPEONATO SUB 13

Divulgação

São Paulo 1 X 0 Gerezim
Local: Morumbi
Ferroviária 11 X 2 Maricá
Local: Marica
Etna 2 X 0 Cantareira
Local: Machadão
Fluminense 15 X 0 Mombaça
Local: Ramirão
CAMPEONATO SUB 17
Independente 1 X 1 Fluminense
Local: Aﬁzp
São Paulo 1 X 3 Santos
Local: Morumbi

Maricá 0 X 2 Etna
Local: Maricá
Araretama 1 X 0 Ramos
Local: Cardosão
CAMPEONATO SÊNIOR 60
Estrela 3 X 1 Corinthians
Local: Boa Vista
COPA RURAL
Piracuama 4 X 0 Oliveiras
Local: Bonsucesso
Bom Sucesso 0 X 0 Balneário –
Local: Bonsucesso

