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Ampliada, unidade de saúde do Nova 
Esperança será entregue na quarta

A entrega das benfeitorias na unidade de 
Estratégia em Saúde da Família do Arareta-
ma - Nova Esperança, acontece nesta quar-
ta-feira (7), às 18 horas.

A reforma do local inclui a ampliação da 

farmácia, reparos, pintura no prédio e troca 
de mobiliário, oferecendo mais conforto à po-
pulação e aos funcionários.

De acordo com as informações da respon-
sável pela equipe, os profi ssionais estão an-

siosos com a reinauguração do local, pois, 
haverá readequação da rotina da unidade 
visando melhorias na prestação de serviços. 

A unidade está localizada na rua Benedito 
Pires César, número 545.

MORADORES DO VILA 
SUÍÇA VÃO GANHAR 
CENTRO COMUNITÁRIO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está concluindo a 
construção do centro comunitá-
rio da Vila Suíça, obra que foi so-
licitada pelos moradores do bair-
ro. O prédio possui 368,30m² de 

área construída, que contempla 
copa, área de serviço, vestiário, 
salão principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois sani-
tários e sala multiuso.

‘Semana Glorifi ca’ leva milhares 
de pessoas ao Parque da Cidade

A 12ª edição do Festival da 
Primavera foi um grande suces-
so gastronômico, cultural e artís-
tico. Os três dias de evento reu-
niram mais de 10 mil pessoas na 
tenda montada no campo do Bar 
do Edmundo no Ribeirão Gran-
de, local que recebeu mais de 20 
estandes de alimentação e várias 

atrações. O destaque artístico 
deste ano foi a cantora Fafá de 
Belém, que se apresentou no 
domingo (4) e cantou suas prin-
cipais canções. Antes, na sexta-
feira (2) e no sábado (3), Bicho 
de Pé e Beatles Cover também 
fi zeram shows.

FESTIL APRESENTA 
DUAS PEÇAS HOJE

ESPORTE PROMOVE 
INTERAÇÃO ENTRE 
MORADORES

SEBRAE ORIENTA 
EMPREENDEDORES 
DE PINDA

Artistas e gastronomia agradam 
público no Festival da Primavera

O Parque da Cidade 
recebeu milhares de 
pessoas para os eventos 
e shows da Semana 
Glorifi ca, que reuniu 
grandes nomes do cenário 
gospel nacional, como 
Eliezer de Tarsis, Regis 
Danese e PC Baruk.

O evento, promovido 
pela Prefeitura, em 
parceria com o Café 
em Comunhão e com 
a União Evangélica de 
Moreira César, buscou a 
evangelização das pessoas 
e a difusão da mensagem e 
dos ensinamentos de vida 
de Jesus Cristo.

Aiandra Alves Mariano
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Prefeito cumprimenta funcionário na obra de construção 
do centro comunitário

Regis Danese encantou o público com grandes sucessos da música gospel

Artista apresentou as 
principais músicas de 
sua carreira

Divulgação
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medalha do mérito 
athayde marcondes

A boa notícia 
para os membros 
da APL - Acade-
mia Pindamo-
nhangabense de 
Letras diz respeito 
à aprovação por 
unanimidade pela 
Câmara de Vere-
adores, na sessão 
ordinária do úl-
timo dia 28,  do 
nome da escritora 
Júlia San Martin 
Boaventura para 
ser a próxima 
agraciada com a 
Medalha do Mé-
rito Athayde Mar-
condes. A soleni-
dade de entrega 
deverá ocorrer na  
sessão plenária 
da APL do dia 30 
deste mês.  Mais 
detalhes serão 
divulgados pos-

teriormente. Já receberam essa 
honraria, os acadêmicos Altair 
Fernandes Carvalho e Francisco 
Piorino Filho. 

‘memorial do monastério’ 
é o novo livro de Juraci

Com ilustrações de sua 
filha, Marina Oliveira, a 
acadêmica poetisa Juraci  
lançará o livro de poemas 
“Memorial do Monastério”. 
Segundo a autora, a obra 
será dedicada à Santa Te-
resa D’Ávila, em comemo-
ração dos 500 anos de seu 
nascimento.  O lançamento 
está marcado para o próxi-
mo dia 15  no Instituto Santa 
Teresa e Faculdades Teresa 
D’ Ávila, em Lorena, escola 
onde a autora estudou o En-
sino Médio e, posteriormen-
te, foi  professora do curso 

de pedagogia e de diversos 
cursos de pós-graduação.  
Em seguida, no dia 17, have-
rá lançamento também na 
ALL – Academia Lorenense 
de Letras. “A  obra é com-
posta por 5 tomos, cada qual 
iluminado por um desenho 
de aquarela de Marina, mi-
nha filha, cujos títulos se-
param o corpo dos poemas 
místicos e de amor, sendo: 1 
- Mar, infinito mar, 2 - Mar 
de Pensamentos, 3 - Mar de 
Lágrimas, 4 - Mar de Pa-
lavras, 5 - Mar de Amor”, 
adianta Juraci.

Lançamento de livro 
reuniu adultos e crianças

Festival de sonetos

no lançamento do livro 
“história de uma Índia Purí” 
do acadêmico maurício Cava-
lheiro, ocorrido na tarde do 
último dia 27, promovido pela 
diretoria do departamento 
de Patrimônio histórico den-
tro do evento 9ª Primavera 
dos museus, a novidade foi  
a distribuição de impressos 
relacionados a passatempos, 

entre aqueles que foram pres-
tigiar o lançamento.  Crianças 
e adultos, pais e filhos, tias 
e sobrinhos passaram uma 
tarde de harmoniosa confra-
ternização e lazer no museu 
d. Pedro i e dona Leopoldi-
na, resolvendo  caça-palavras, 
jogo dos 7 erros, labirinto 
etc., do impresso a todos dis-
tribuídos. 

A AJL – Academia Jacarehyense de 
Letras prorrogou para até 30 de ou-
tubro o prazo de inscrição para o 9º 
Festival de Sonetos Internacional. 
Não é cobrada taxa de inscrição e 
os interessados devem enviar até 3 
(três) sonetos, tema livre, para fes-
tivalsonetos@gmail.com com cópia 
para festival sonetos@hotmail.com. 
Haverá premiação em dinheiro de 
R$ 1.000, R$ 800 e R$ 500, bem 
como publicação gratuita em cole-
tânea, além de placas e medalhas e 
o reconhecimento dos 50 melhores 
sonetos a nível internacional. Qual-

quer dúvida entrar em contato com 
Academia Jacarehyense de Letras 
(festivalsonetos@hotmail.com).

O autor participou da tarde de lazer com o público presente

Juraci e a 
ilustradora 
de suas 
obras, sua 
filha Marina

Escritora de fatos da Pinda antiga, 
Júlia San Martin está concluindo 
um livro sobre a história da 
Corporação Musical Euterpe
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Jéssica Cavalheiro

Pinda recebe Caravana do Sebrae

Na última semana, a 
Gerdau recebeu a visi-
ta de gestoras de oito 
escolas municipais da 
região e da secretária 
de Educação da Prefei-
tura. Na ocasião, cola-
boradores da empresa 
apresentaram a aplica-
ção do programa 5S na 
unidade, metodologia 
japonesa que traz con-
ceitos de organização, 
limpeza e disciplina, 
amplamente difundida 
no mundo. Essa é uma 
das iniciativas para in-
trodução das institui-

ções de ensino ao proje-
to 5S nas Escolas, ação 
voluntária da Gerdau 
que visa disseminar os 
conceitos de qualidade 
e aplicar a metodologia 
no ambiente escolar.

As instituições tam-
bém receberam a visita 
dos colaboradores da Ger-
dau para a sensibilização 
dos alunos sobre o tema. 
Agora, com a apresenta-
ção realizada na usina, 
as educadoras puderam 
entender na prática como 
aplicar os conceitos. No 
total, cerca de 2.400 alu-

nos serão beneficiados 
com a iniciativa.

Escolas municipais 
participantes do projeto 
5S nas Escolas: Padre Ze-
zinho (Vila São Benedito), 
André Franco Montoro 
(Crispim), Augusto César 
Ribeiro (Vila Rica), An-
gelo Paz da Silva (Cidade 
Jardim), Elias Bargis Ma-
thias (Araretama), Aníbal 
Ferreira Lima (Arareta-
ma), Regina Célia Madu-
reira de Souza Lima (Ara-
retama) e Padre Mário 
Antônio Bonotti (Maria 
Áurea).

Pindamonhangaba recebe a Caravana do Empreendedor do Sebrae nesta terça-feira (6), 
entre 9 e 17 horas, no Largo do Quartel. No local, o microempreendedor individual conso-
lidado e pessoas que desejam abrir uma empresa receberão orientações de técnicos do Se-
brae. A ação faz parte da Semana do Empreendedor.

Educadoras visitam gerdau 
para conhecer conceitos do 5S

CreChe ‘Sá 
Maria’ é 
hoMenageada

 
No dia 22 de se-

tembro, a Creche Mu-
nicipal Maria Apare-
cida Gomes ‘Sá Maria’ 
recebeu homenagem 
de Honra ao Mérito 
pela luta incansável 
em prol da excelên-
cia na educação, das 
mãos do professor 
Luis Otávio Palhari, 
presidente da Funvic. 
O evento foi realizado 
na Câmara de Verea-
dores, com a presença 
de várias autoridades, 
escolas, pais, alunos, 
segmentos religiosos, 
todos que de certa for-
ma contribuem para 
a Mobilização Social 
pela Educação de 
Pindamonhangaba. 
“Todos nós devemos 
ter a consciência que 
para a educação me-
lhorar, todos devem 
participar e quando 
a família se envolve, 
o país se desenvolve. 
Foi um evento mar-
cante para todos da 
creche”, disse a ges-
tora da unidade.

De acordo com o Inca – Instituto Nacional 
do Câncer, o câncer de mama é o mais co-
mum entre as mulheres, correspondendo 

por 22% dos casos novos da doença a cada ano. Se 
diagnosticado e tratado cedo, o prognóstico é rela-
tivamente bom.

Ainda baseado em informações do Instituto Na-
cional, o autoexame das mamas não deve ser a úni-
ca forma para diagnosticar a doença. Isso é apenas 
prevenção segundo especialistas do Inca. O ideal é 
fazer visitas ao médico e a recomendação é que o 
exame das mamas pela própria mulher faça parte 
das ações de educação para a saúde que contem-
plem o conhecimento do próprio corpo.

Embora seja ligada, principalmente às mulheres, 
é bom lembrar que os homens também possuem 
mamas e, assim como pessoas do sexo feminino, 
também têm câncer e devem se prevenir.

Dados do Inca apontam que mais de 10 mil pes-
soas morreram no ano passado vítimas da doença, 
destas, aproximadamente 250 homens e mais 10 
mil mulheres. Conforme dados da ONU – Organi-
zação das Nações Unidas, o câncer de mama mata 
mais de 500 mil mulheres por ano

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de 
mama são elevadas porque a doença ainda é diag-
nosticada em estágios avançados. Na população 
mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 
61%. Pensando em combater esta terrível doença, 
a Prefeitura de Pindamonhangaba dedica o mês de 
outubro às mulheres, o Outubro Rosa, mês onde 
todas devem se conscientizar e buscar fazer exa-
mes preventivos para detectar possíveis doenças e 
curá-las a tempo. Durante o mês, a Administração 
mantém a promoção da campanha em sua página 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br com o calendá-
rio com as ações de prevenção.

Independentemente da divulgação feita pelo ór-
gão público, cabe às mulheres à conscientização e 
buscar os exames. A detecção precoce é a melhor 
forma de combater a doença.

mês de combate ao 
câncer de mama
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cidade
Vila Suíça terá centro comunitário

 

Atendendo solicitações da 
população, estão sendo realiza-
das as obras do centro comuni-
tário da Vila Suíça. Na última 
semana, o prefeito de Pindamo-
nhangaba esteve no local acom-
panhando o andamento dos ser-
viços.

“Ouvimos a população e 
norteamos nossas ações de 
acordo com as necessidades 
destacadas pelos moradores de 
cada bairro. Na Vila Suíça, ha-
via a necessidade deste centro 
comunitário, que agora está fi-
cando pronto e muito bonito. 
O centro comunitário é impor-
tante para organizar a comuni-
dade, é um espaço onde podem 
ser realizados eventos, cursos, 
palestras e outras ações que os 
moradores necessitarem. Es-
tamos ansiosos para entregar, 
em breve, mais este benefício 
para a região”, avaliou o pre-
feito.

O projeto do centro comu-
nitário tem área construída de 
368,30m² e contempla copa, 
área de serviço, vestiário, sa-

Parque da Cidade  fica lotado na ‘Semana Glorifica’

O centro comunitário estará pronto nos próximos meses

Divulgação

lão principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois sa-
nitários e sala multiuso. O in-
vestimento da Prefeitura está 
sendo de R$ 626.981,94. Atu-

almente, a obra está em fase de 
acabamento, devendo ser fina-
lizada nos próximos meses.  

Além do centro comunitá-
rio, a população também so-

licitou a instalação de uma 
Academia da Melhor Idade e 
um parque infantil. Por isso, a 
área externa ao lado do centro 
comunitário já está com o piso 

preparado para receber esses 
equipamentos.

O centro comunitário está 
sendo construído na rua Fran-
cisco Ademar Fonseca, 90.

AIANDRA AlVES MARIANO
* * *

Milhares de pessoas lotaram 
o Parque da Cidade, no fim de 
semana, durante os shows que 
marcaram a ‘Semana Glorifica’ 
em Pindamonhangaba.

As apresentações de Eliezer 
de Tarsis, Regis Danese e PC 
Baruk contaram com um gran-
de público e os evangélicos co-
memoraram o evento. 

“Pindamonhangaba precisa-
va de um evento para os cris-
tãos. Afinal, somos mais de 30% 
da população da cidade e esta-
mos muito felizes por essa ação 
que atraiu famílias para louvar o 

O cantor Eliezer de Tarsis abriu a semana de shows, na 
quinta-feira (1º/10)

No sábado à tarde, evangélicos se uniram na Marcha para 
Jesus, até o Parque da Cidade

Prefeito de Pindamonhangaba faz 
saudação ao público durante show 
do cantor Eliezes de Tarsis. O chefe 
do Executivo ainda participou de 
outras atividades do Glorifica, como a 
abertura e a Marcha para Jesus

Com um show alto astral, Paulo 
César Baruk encerrou a maratona de 
apresentações, no sábado (3)

Além de evangélicos, Regis Danese atraiu diversas famílias católicas para sua 
apresentação na sexta-feira (2)

Aiandra Alves Mariano

Julinho Car

Julinho Car

Julinho Car Julinho Car

nome de Jesus”, contou o meta-
lúrgico João Paulo Santana.

O prefeito da cidade parti-
cipou de algumas atividades, 
como a Cruzada Jovem, que 
aconteceu na tarde de sábado.

Além dos cantores de reper-
cussão nacional, diversas bandas 
e grupos musicais da cidade se 
apresentaram durante o evento.

Também foi montada no local 
uma grande praça de alimenta-
ção, organizada pelas igrejas da 
cidade. A entrada para os shows 
foi gratuita e toda a renda arre-
cadada na praça de alimentação 
foi direcionada para projetos e 
ações sociais das igrejas.
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Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura 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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) partici-
pou na sexta-feira, dia 18 
de setembro, do ato de 
inauguração do asfalto na 
Estrada Municipal José 
Machado de Andrade, que 
dá acesso ao Parque do Tra-
biju, considerada uma das 
maiores reservas florestais 
da região. 

Janio fez questão de 
parabenizar  o  prefe i to 

salientando que “o Vito é 
uma pessoa muito sensível 
e sabe o quanto esta obra 
vai favorecer os moradores 
da zona rural”. 

A estrada – de 1,5 km 
de extensão – recebeu 
pavimentação tipo CBUQ 
– Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente – e agora 

Janio Lerario diz que 
asfalto na Estrada do 
Trabiju trará benefícios 
aos moradores e turistas

Pavimentação deve acabar com a 
Poeira, o barro e as Poças  d’água

 na região do Parque do trabiju

terá sinalização horizontal 
e vertical, por meio de pin-
tura de chão e instalação 
de placas. O investimento 
do município foi de cerca 
de R$ 200 mil. “Com o 
asfalto, famílias que resi-
dem ao longo desta estrada 
serão beneficiadas, já que 
a pavimentação acaba com 
a poeira no tempo seco e 
com o barro e poças d’água 
na época de chuvas, além 

de melhorar, considera-
velmente, o aspecto visual 
daquele lugar, pois a es-
trada dá acesso ao Parque 
do Trabiju. Com certeza, 
essa reserva florestal irá 
receber mais turistas nos 
p róx imos  meses” ,  de -
clarou o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Através dos requerimen-
tos números 1080, 1081, 1082, 
1083/2015, aprovados no plenário 
da Câmara de Pindamonhangaba 
durante sessão ordinária, o verea-
dor Professor Eric (PR) solicitou 
ao Prefeito, ao Subprefeito de 
Moreira César e à Secretaria de 
Obras e Serviços, que promovam 
estudos e adotem providências, 
no menor tempo possível  para 
asfaltamento nas ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, ambas 
no Loteamento Paulino de Jesus 
e na rua Pascoal Cornetti, antiga 
“rua Pirapitingui”, no Distrito de 
Moreira César. 

O Professor Eric pondera 
que “os moradores pagam seus 
impostos devidamente e merecem 
esse benefício, pois com a chuva 
os moradores se submetem ao 
barro e, na seca, à poeira. Esses 
fatos contribuem bastante com a 
baixa qualidade de vida e com a 
proliferação de doenças”.

O vereador solicitou, também, 
melhorias na infraestrutura de guias 
e sarjetas para as ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, con-

Professor Eric continua 
lutando por melhorias para 
o Distrito de Moreira César

guias, sarjetas e asfalto nas ruas

Pascoal cornetti, osmir josé de jesus e
manoel de jesus são Pedidos do vereador

siderando que as calçadas estão 
sem condições de trânsito, estão 
afundando e as tampas dos bueiros 
estão quebradas colocando os mo-
radores em risco de acidentes. Para 
o Professor Eric, estas melhorias 
são necessárias e merecidas para a 
população. “Sou morador do Distri-
to de Moreira César e tenho muitos 
alunos e amigos que moram nessas 
localidades. Nas ruas do loteamen-
to Paulino de Jesus, também conhe-
cido como bairro Karina, somente 
um trecho encontra-se asfaltado, 
enquanto que o imposto pago pelos 
moradores não desconta a falta de 
benfeitorias. Trata-se de um trecho 
pequeno, fácil de ser asfaltado. Não 
podemos fechar os olhos para esta 
situação. Por isso, fiz requerimento 
e peço toda a atenção demandada 
pelos departamentos competentes 
a fim de solucionar esta situação. 
Estamos trabalhando muito para 
conquistarmos essas melhorias e 
benefícios para o Distrito de Mo-
reira César”, enfatizou.

Vereador Professor eric sol ic itou 
ao Prefe ito que PromoVa estudos 

Para asfaltamento de ruas no 
distrito de moreira césar
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obra de asfaltamento 

da estrada 

munic iPal José 

machado de 

andrade, que dá 

acesso ao Parque 

do trabi Ju,  foi 

inaugurada e 

irá faVorecer os 

moradores da

zona rural 

De Pa r ta m e n to D e Co m u n i C a ç ã o/PmP

O vereador Magrão (PPS) 
protocolou na tarde desta 
quarta-feira, dia 30,  uma Re-
presentação junto ao Ministério 
Público, a fim de garantir o 
pagamento do “Adicional de 
Periculosidade” aos guardas 
municipais de Pindamonhanga-
ba. O benefício não está sendo 
pago pela atual Administração.

Segundo o parlamentar, em 
março de 2014 ele foi informado 
que os integrantes da Guarda 
Municipal haviam pleiteado o 
pagamento do adicional, através 
de processo administrativo 
e por força da Lei Federal nº 
12.740/2012, mas não obtive-
ram êxito.

A referida Lei foi sancionada 
em 8/12/2012 e deu nova reda-
ção ao artigo 193, da CLT, ga-
rantindo aos guardas e agentes 
de segurança o recebimento do 
“Adicional de Periculosidade”.

Antes de protocolar a re-
presentação, Magrão buscou 
informações do Executivo, 

Magrão protocola Representação 
no Ministério Público para garantir 
benefício aos Guardas Municipais

para conhecer os motivos 
dos guardas não estarem re-
cebendo o benefício. Em abril 
de 2014, a Prefeitura havia 
informado que os funcioná-
rios receberiam o adicional 
ainda no primeiro semestre 
daquele ano.

Como o pagamento não 
ocorreu dentro do prazo 
informado, protocolou novo 
requerimento, sendo que a 
Prefeitura respondeu que não 
efetuou o pagamento em fun-

ção das despesas com pessoal 
terem atingido o percentual de 
50,4%, ou seja, que o limite de 
despesas com folha de paga-
mento estava superado. 

Diante das informações, 
o vereador Magrão entendeu 
que era necessário protocolar 
a representação junto ao Mi-
nistério Público. “Os servidores 
da Guarda Municipal estão 
sendo prejudicados, pois eles 
trabalham sob risco iminente 
de agressões e violências e 
fazem jus ao adicional de pe-
riculosidade, conforme a Lei 
nº 12.740/2012”, enfatiza o 
vereador Magrão.

Ele destacou, ainda, que a 
falta de pagamento do respec-
tivo adicional aos servidores 
da guarda poderá acarretar 
prejuízos futuros, devido as 
diversas ações ajuizadas, sendo 
que o município será obrigado a 
indenizar com juros e correções 
legais, haja vista que a Lei Fe-
deral foi sancionada em 2012.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) enviou reque-
rimento ao Prefeito Vito Ardito 
com cópia para as Secretarias 
de Saúde, de Assuntos Jurídicos 
e de Administração, pedindo 
providências no sentido de abrir 
e funcionar a Unidade Básica 
de Saúde do Terra dos Ipês II 
e a realização de estudos para 
melhorar as diversas propostas 
referentes a saúde.

O vereador diz que com o 
funcionamento da UBS do Ipês 
II, vai melhorar o atendimento 
da UBS Shirley Causso, na Vila 
São Benedito, que hoje atende 
12 bairros, com uma população 
estimada em 29 mil habitantes 
e mais de 26 mil prontuários.

Como o público é o mesmo, 
com a UBS do Ipês II, o aten-
dimento poderia ficar dividido 
pela Rodovia SP-62, sendo sete 
bairros de um lado: Coruputuba, 
Vila São Benedito, Vila São 
João, Vila São José, Pasin, Sa-
pucaia e Mantiqueira;  e cinco 
bairros do outro: Terra dos Ipês 
I, Terra dos Ipês II, CDHU- 
Cicero Prado, Jardim Carlota e 
Loteamento Liberdade.

O vereador Cal e os demais 
vereadores da Comissão de Saú-
de da Câmara também assinaram 

Cal pede abertura e 
funcionamento da UBS 
do Ipês II, com urgência

o requerimento. “O novo prédio 
da UBS do Ipês II está pronto 
e mobiliado, portanto pedimos 
que seja entregue para a popu-
lação, com a máxima urgência”, 
diz Cal.

Propostas para a Saúde
Dentre as propostas apre-

sentadas pelo vereador Cal para 
melhoria da Saúde nessa região 
consta: 

- Funcionamento e manuten-
ção de atendimento da agenda 
nas duas UBS, com a mesma 
Gestora da unidade da Vila 
São Benedito, para acomodar 
e atender as necessidades das 
mesmas.

- Chamamento de atenden-
tes, auxiliares de enfermagem e 
outros cargos que se apresenta-
rem necessário.

- Chamamento de Médicos 
concursados ou, se necessá-
rio, abrir chamado de caráter 
emergencial para contratação 
de Clínico Geral, Pediatra e 
Ginecologista.

- Implantação de coleta de 
sangue todos os dias, pois a UBS 
do Ipês II apresenta estrutura 
com sala própria.

- Outras providências que fo-
rem necessárias para melhorar o 
atendimento da saúde na região.

ubs do iPê ii está Pronta Para funcionar, falta inaugurar. Vereador cal 
Pede urgência Para sua abertura e funcionamento

O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT), pre-
ocupado com as últimas 
notícias sobre abandono 
de animais nos bairros 
de Pindamonhangaba, 
destaca a importância 
da campanha de castra-
ção de cães e gatos no 
município. 

A castração impede a 
proliferação de animais aban-
donados pelas ruas, evitando 
com isso episódios lastimáveis 
e cruéis de abandono. “O abrigo 
de animais de Pindamonhan-
gaba tem feito mutirões de 
castrações e o resultado tem 
sido positivo, mas temos que 
continuar a conscientização da 
população sobre a importância 
da castração, pois ela evita 
filhotes indesejáveis e o aban-
dono dos animais nas ruas de 
nossa cidade”, enfatiza Toninho 
da Farmácia.

Campanha Educativa
O vereador chama a atenção 

sobre a importância da realiza-
ção de uma campanha educati-
va sobre posse responsável e a 
conscientização da população 

Toninho da Farmácia defende 
a importância da campanha de 
castração de cães e gatos

que um animal necessita de 
cuidados. 

Toninho da Farmácia faz 
questão de frisar que, a decisão 
de levar um animal para casa 
deve ser discutida com toda a 
família e analisado todos os 
prós e os contras.

São várias as características 
que devem ser analisadas como: 
o tamanho do animal, princi-
palmente quando adulto, o seu 
comportamento (ativo, calmo, 
etc), os custos com alimentação 
e vacinação, o tempo disponí-
vel que a família tem para dar 
atenção ao animal e a aceitação 
dos membros da família com 
o novo mascote, entre outros. 

Direito dos Animais
O vereador Toninho da Far-

mácia destaca ainda o Artigo 1º, 
da Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais, 
proclamada em Assem-
bleia pela UNESCO, em 
Bruxelas, na Bélgica, em 
27 de Janeiro de 1978.

“Art. 1º – Todos os ani-
mais nascem iguais diante 
da vida e têm o mesmo 
direito à existência”.

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vereador Fe-
lipe César – FC (PMDB) esteve 
em São Paulo, em visita oficial 
à Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), 
e foi recebido pelo Presidente, 
empresário Paulo Skaf. Entre os 
assuntos debatidos, o destaque 
foi a apresentação do projeto 
para a construção da nova uni-
dade do SESI (Serviço Social da 
Indústria) em Pindamonhanga-
ba. O prédio será construído na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso.

Felipe César – FC classificou 
o projeto como “essencial” para 
a cidade. “O projeto vai permitir 
uma ampliação dos serviços 
educacionais, sociais, culturais e 
de lazer à população de todos os 
bairros de Pindamonhangaba”. 
A previsão de construção deste 
novo espaço é de um ano. “Estou 
otimista, pois quem vai ganhar 
é a população que terá um novo 
local para praticar esportes, 
realizar atividades culturais, 
educacionais e uma área para 
convívio social, o que é positivo 
para o município”, concluiu o 
Vereador Felipe César – FC.

RODOVIÁRIA 
NA DUTRA
O Vereador Felipe César – 

FC solicita ao Prefeito a reali-
zação de estudos para viabilizar 
a construção de uma rodoviária 
interestadual às margens da Ro-
dovia Presidente Dutra. Em sua 
justificativa, o parlamentar alega 
que a atual rodoviária, construí-

FELIPE CÉSAR – FC DIZ QUE 
UNIDADE DO SESI VAI AMPLIAR 
SERVIÇOS PARA PINDAMONHANGABA

da 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 sejam implanta-
das e outras linhas passem a ser 
atendidas, permitindo que Pin-
damonhangaba tenha ligações 
com mais cidades e capitais do 
país. “Nosso município cresce 
a cada dia e a Dutra está cada 
vez mais próxima. Desta forma, 
uma rodoviária às margens desta 
rodovia, vai facilitar a instalação 
de novas linhas e empresas”.

DISTRITO 
EMPRESARIAL 
NA CIDADE
O Vereador Felipe César – 

FC está propondo ao Executivo 
a criação de um Distrito para 
Pequenos e Médios Empresários 
de Pindamonhangaba. Atual-
mente, os empreendedores da 
cidade pagam altos aluguéis, 
inviabilizando seu trabalho. A 
sugestão é que a Administração 
realize estudos para viabilizar 
este Distrito Empresarial, ex-
clusivamente para beneficiar os 
empreendedores do município 
nas áreas de funilaria, mecâ-
nica, serralheria, carpintaria, 
oficinas entre outras. “Quere-
mos proporcionar ao pequeno 
e médio empresário, condições 
de atender nossa população 
com condições favoráveis ao 
seu empreendimento”, destaca 
o Vereador.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

“PoPulação será beneficiada com um novo 
local Para a Prática de esPortes, de 

atividades culturais, educacionais e uma 
área Para convívio social”

vereador quer que a administração efetue e 
incorPore o Pagamento do “adicional de 

Periculosidade” aos Profissionais do municíPio 
que atuam na área de segurança

Vereador magrão assina rePresentação entregue 
ao ministério Público; medida Visa garantir o 
Pagamento do “adicional de Periculosidade” aos 
guardas municiPais de Pindamonhangaba
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cotidiano

O show de Fafá de Be-
lém em Pinda foi intimista 
– a cantora se apresentou 
acompanhada apenas do 
maestro João Rebouças, no 
teclado – mas contagiou o 
público com a intensidade 
de sempre. No repertório, 
sucessos da artista paraense 
ao longo dos 40 anos de car-
reira, que comemora atual-
mente.

Logo no início do 
show, Fafá leu a oração 
de São Francisco de Assis, 
um presente de frei Laér-
cio, que foi recebido por 
ela em seu camarim an-

tes do início do show – ao 
lado do representante da 
comunidade hare krish-
na, Vijaya Marga. Após 
emocionar a todos com a 
oração, fez uma homena-
gem a Nossa Senhora, por 
meio da música de Rober-
to Carlos.

Muito simpática, a can-
tora se disse feliz por retor-
nar a Pinda depois de tan-
tos anos. “Estou feliz em 
ver a ecumenismo da festa, 
os hare krishnas, os fran-
ciscanos, e todos com sua 
fé particular, com liberda-
de para expressarem sua 

fé”, elogiou, levando uma 
mensagem contra a intole-
rância e o preconceito.

Músicas românticas 
como Nuvem de Lágrimas e 
Coração do Agreste, e popu-
lares como Romaria e Ma-
ria Maria, completaram o 
show, encerrado após cerca 
de uma hora e meia, com a 
esperada música Vermelho 
(alusiva ao Boi Garantido, 
do festival de Parintins).

Fafá agradeceu o cari-
nho de Pindamonhangaba 
e levou uma importan-
te mensagem de apoio à 
Campanha Outubro Rosa, 

defendida minutos an-
tes do início de seu show, 
no palco, pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher. “Todo o dia é dia 
de Outubro Rosa. Não se 
esqueçam, meninas, todo 
o dia é dia de cuidar da 
saúde”, lembrou.

O show de Fafá de Be-
lém foi levado ao Festival 
da Primavera pelo Minis-
tério do Turismo, parceiro 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba no evento, e 
reuniu mais de 3 mil pes-
soas, de acordo com os or-
ganizadores.

O 18º Festil – Festival de Teatro 
Estudantil – continua suas apresenta-
ções até o dia 11, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão. Os ingressos devem 
ser trocados por um produto de higie-
ne pessoal, na bilheteria do teatro.

O Festil tem espetáculos adultos 
e infantis, com o objetivo de estimu-
lar a atividade cênica nas escolas, 
revelar novos talentos e promover 
intercâmbio cultural entre os estu-
dantes de todo país.

O festival premiará com troféus 

os três melhores espetáculos para 
crianças e adulto, além de Aprecia-
ção Popular (Troféu Luiza Bartho-
lomeu), Troféu de Participação Ed-
son SanSil e melhores direção, ator, 
atriz, ator e atriz coadjuvante, ceno-
grafia, figurino, maquiagem, ilumi-
nação, sonoplastia e Revelação. Se-
rão concedidos certificados a todos 
participantes.

Mais informações no Departa-
mento de Cultura da Prefeitura, te-
lefone 3642-1080.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba firmou parceria com 
o Denarc - Departamento Esta-
dual de Repressão e Prevenção 
ao Narcotráfico - por meio do 
Dipe e do PAI - e irá realizar 
um curso de capacitação para 
agentes multiplicadores. As 
inscrições acontecem até 10 de 
outubro, podem ser feitas pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Basta clicar no ban-
ner do curso.

As aulas serão realizadas 
no auditório do Caps - Centro 
de Atendimento Psicossocial 
Álcool e Drogas, na rua José 
Luís Cembranelli, 1.005, Par-
que das Nações. As ativida-
des serão nos dias 15, 20, 23, 
27 e 30 de outubro, das 13 às 
17 horas.

Essa capacitação é compos-
ta por palestras que totalizam 
20 horas. Ao todo, são ofereci-
das 100 vagas.

Festival da Primavera é sucesso no Ribeirão Grande
Os três dias do 12º Fes-

tival da Primavera, reali-
zado no Ribeirão Grande, 
foram mais uma vez um 
grande sucesso. Gastro-
nomia, cultura e entre-
tenimento marcaram o 
evento, que teve grande 
público em todos os dias.

A abertura, na sexta-
feira (2), foi realizada pela 
Corporação Musical Eu-
terpe, seguida pela apre-
sentação de dança árabe 
com a Cia El Azama. A 
noite foi encerrada com 
a banda Bicho de Pé, tra-
zida a Pinda por meio do 
Ministério do Turismo.

Com 17 anos de estra-
da, a Bicho de Pé segue 
firme levando a bandeira 

da cultura de raiz. “Além 
da oportunidade de mos-
trar nosso trabalho auto-
ral, procuramos mostrar 
as nossas raízes, a fonte 
de onde a gente bebe. Não 
mostramos só a cultura 
nordestina, a gente tam-
bém vai para o Norte, o 
Sul, os estados do Sudes-
te. Temos, ainda, influ-
ência de música étnica de 
outros países, como músi-
ca árabe e indiana. Tudo o 
que a gente acha que tem 
a ver com cultura de raiz 
a gente abraça”, contou a 
vocalista Janaína Perei-
ra. “Sou muito a favor da 
cultura de raiz, porque os 
grandes veículos de mídia 
estão massificados com 

as músicas que são mais 
do mesmo. No tempo dos 
nossos avós, a cultura era 
transmitida boca a boca, 
e hoje precisamos fazer 
esse papel através das 
festas populares, como 
esse festival, que tem uma 
raiz cultural muito forte. 
Quanto mais eventos exis-
tirem divulgando esse tipo 
de cultura popular, me-
lhor. O retorno que temos 
do público é imediato, 
logo após o show, ou de-
pois, pelas redes sociais. 
E é isso que nos dá força”, 
garantiu.   

A atração principal do 
sábado (3) foi o show com 
a banda Beatles Cover – 
Mr. Johnny, que reuniu 
1.500 pessoas, segundo a 
Polícia Militar, nos 1.500 
m² de área coberta do 
festival. Durante o dia, 
se apresentaram Nena da 
Viola, grupo de chorinho 
Só pra Recordar, grupos 
de capoeira Vida e Den-
dê Maruô – esse último 
apresentou maculelê com 
os alunos da Apae de Pin-
da –, e apresentações de 
balé e jazz com as alunas 
das oficinas do Programa 
Nosso Bairro nos centros 
comunitários do Cidade 
Jardim, Jardim Resende 
e Moreira César. A ban-
da Rota Nacional iniciou 

a programação da noite, 
apresentando os maiores 
sucessos do rock nacio-
nal.

No domingo (4), dia de 
São Francisco de Assis, as 
atrações foram iniciadas 
às 10h30 com uma mis-
sa campal realizada pelo 
Frei Diego, que levou uma 
mensagem de tolerância 
e amor, emocionando a 
todos. Na sequência, o al-
moço foi ao som de César 
e Banda, com sucessos do 
sertanejo universitário e 
country, e Trio Caipira, 
apresentando música raiz, 
com a participação mais 

do que especial de Dona 
Yolanda e sua sanfona. 
Show com Wagner Muzak 
cantando composições 
próprias e em homena-
gem a Pinda, seguido de 
manifestação cultural in-
diana com a comunidade 
hare krishna da Fazenda 
Nova Gokula, comple-
mentaram a programação 
do dia, encerrada com o 
show de Fafá de Belém.

Além dos shows e 
manifestações cultu-
rais, a gastronomia é o 
ponto forte do Festival. 
Cerca de 20 estandes de 
alimentação reuniram 

os restaurantes dos nú-
cleos turísticos do Pi-
racuama e do Ribeirão 
Grande, levando opções 
como truta, feijoada, 
leitoa à pururuca, en-
tre outras. O bolinho de 
mandioca com recheios 
diversos é outra carac-
terística da festa: cada 
restaurante apresenta 
um recheio diferente, 
encantando o paladar 
do público.

Ao final dos três dias, 
a organização do Festival 
contabilizou a participa-
ção de mais de dez mil 
pessoas no evento.

Fafá de belém encerra evento

Pinda oferece 
curso com 
denarc

Festil continua até o dia 11

PRoGRamação:
Categoria Adulto – 20 horas
Dia 6 – Contos Estranhos – Grupo Narradores do Vento – São 
José dos Campos
Dia 7 – Devaneios Poéticos em Cenas de Agreste – Estudo e 
Pesquisa em Cena – Tatuí-SP
Dia 8 – Sonia – Teatro JN – São Vicente – SP
Dia 9 – O Doente Imaginário – Grupo de Teatro do Cil – São Paulo
Categoria Infantil
Dia 6 – 15h – Nosso Oz é Mágico – Grupo Tapanaraca Mutatis 
Mutandis – Itapetininga – SP
Dia 7 – 10h – Alice através do Espelho – Espaço Adolescer Sau-
dável – Caçapava
Dia 8 – 10h – O que há de ser será num feliz para sempre – Grupo 
Estrelas da Imaginação – São José dos Campos
Dia 9 – 15h – O gato malhado e a andorinha Sinhá – Grupo de 
Teatro do Cil – São Paulo
Espetáculos convidados
Dia 7 – 15h – Canção em Cena – Teatro do Projeto Atores Sociais 
IA3 – Pindamonhangaba
Dia 10 – 20h – Era Outra Vez – Teatro Laboratório Fêgo Camargo 
– Taubaté
Dia 11 – 20h – Parlendar – Cia de Teatro Uni-Duni-Tê – São Paulo

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Peça “Alice através do espelho”

Fafá de Belém esbanjou simpatia e carisma no domingo

Beatles Cover animou a segunda noite

Público estimado em 10 mil pessoas prestigiou os três dias de festival
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

========================================================================

Às 16 horas do dia 30 de setembro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de 
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - 
Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Rômula Maria Soares, Francisco Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, 
todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos 
atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Agosto de 2015, com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foi apresentado 
aos conselheiros o relatório com os apontamentos do TCE-SP referente ao exercício de 2014.
Quanto à implantação do convênio COMPREV, foi informado que se aguarda mais informações do 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Também foi informado que está marcada uma 
reunião com o novo Contador da empresa de assessoria ao Fundo (ETAA), que irá orientar sobre a 
contabilização do Fundo de Previdência e possíveis alterações.  
Para finalizar, informamos que serão tomadas as devidas providências para o RECADASTRAMENTO 
PREVIDENCIÁRIO 2015, nos termos da Resolução FPMP 01/2014, homologada pelo Decreto 
Municipal nº 5.117 de 03 de outubro de 2014, e por sugestão dos conselheiros será realizado nos 
mesmos moldes do ano anterior. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada 
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente do FPMP

COMUNICADO
Encontra-se extraviadas todas as Notas Fiscais de Aquisição e Venda de 
Mercadoria referente ao período de: 01/01/2013 a 31/12/2013 da empresa Neuza 
Rangel B. Rodrigues – ME com CNPJ: 01.245.682/0001-65 e I.E: 528.053.691.11 
no endereço: R. Ryoiti Yassuda, 370 - Loteamento Residencial ANDRADE - 
PINDAMONHANGABA – SP. 

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 9ª reunião ordinária, 
cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 

 Leitura e aprovação da Ata 
 Acompanhamentodo Outubro Rosa 
 Informes 

 
Dia:   05/10/2015 (segunda-feira) 
Horário:  18h (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 
Observação:  

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão 

justificar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

 
Simone Braça 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
 

 

 

  

Convocação para a  9ª Reunião 
Ordinária do CMDM – 2015. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP nº 01, de 
28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização 
das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba o 
RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 03 de novembro a 30 de dezembro de 2015.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso seus 
pagamentos até a efetiva regularização.

As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba, 05      de Outubro de 2015.
Sidervan Luiz Alves

Superintendente do FPMP

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA A GESTÃO 2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA.
 
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, na pessoa de sua 
presidente e no uso das atribuições que lhes são conferidas, 
Considerando a Lei Municipal 4682 de 12 de setembro de 2007 e suas alterações, 
Considerando a reunião de 03 de setembro de 2015, 
Considerando o parágrafo 4º do artigo 4º da lei 4382 que diz:
“Os representantes da sociedade civil serão eleitos em Assembléia Geral, especialmente 
convocada por edital público, dentre as pessoas indicadas pelas entidades não governamentais 
de atendimento e defesa dos portadores de deficiência e pelos movimentos comprometidos com 
esta causa.”
CONVOCA:
 As entidades sociais e os movimentos sociais, que tenham envolvimento com a causa 
da pessoa com deficiência para o credenciamento visando à participação na Assembleia para a 
eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o CMPD – Conselho Municipal 
da Pessoa com deficiência no biênio 2015/2017, cujas normas são regidas pelo presente Edital.

DA CONVOCAÇÃO
1. Ficam convocadas as entidades não governamentais de atendimento e defesa da pessoa 
com deficiência e os movimentos comprometidos com a causa da pessoa com deficiência, e as 
entidades de classe para votarem e serem votados a uma das 04 (quatro) vagas para conselheiros 
titulares e respectivos suplentes, seguindo ordem de classificação decorrente na votação. 
a) Entende-se por Entidades não governamentais de atendimento e defesa da pessoa com 
deficiência, aquelas registras e/ou inscritas em Conselhos Municipais de Direitos;
b) Entende-se por Movimentos comprometidos, todas as organizações constituídas ou não 
juridicamente, que comprovem sua atuação na cidade, na área da pessoa com deficiência, devendo 
apresentar a seguinte documentação:
b.1) Existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas ou declaração 
de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em defesa da causa, ou outros 
registros comprobatórios.

DA ORGANIZAÇÃO
2. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Organizadora composta 
especialmente para essa finalidade, com os seguintes membros: Adriano Augusto Zanotti, pela 
sociedade civil e Paula Prado Galvão Cesar, pelo poder público. 
2.1. As atribuições da comissão eleitoral são:
I. Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os 
critérios definidos neste regimento;
II. Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III. Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV. Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V. Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI. Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII. Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII. Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande 
circulação.

DO CREDENCIAMENTO
3. O pedido de credenciamento dos representantes de entidades sociais de atendimento e defesa 
da pessoa com deficiência e dos movimentos comprometidos com a pessoa com deficiência com 
atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na Casa dos Conselhos 
Municipais, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, das 8h30m às 11h30m e das 14 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, no período de 25 de setembro de 2015 a 16 de outubro de 2015.
a) As entidades sociais e os movimentos sociais deverão inscrever até 2 representantes para 
concorrer às vagas da sociedade civil, devendo no ato da inscrição indicar o titular e suplente.

4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados 
deferidos e indeferidos até a data de 23 de outubro de 2015.

5. O prazo para o protocolo de impugnação dos Credenciados será de 06 (seis) dias corridos, 
contados a partir da data da publicação, ou seja, até 28 de outubro de 2015.
a) Os Recursos deverão ser protocolados no mesmo endereço e horários constantes no artigo 3º, 
e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 
3 de novembro de 2015.
b) A decisão da comissão será incontestável.

DA ELEIÇÃO
6. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 5 de novembro de 2015, às 15 
horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, 
Pindamonhangaba.

7. As inscrições que forem homologadas pela comissão, automaticamente, estarão credenciadas à 
Assembleia eleitoral e os inscritos serão considerados todos candidatos e eleitores.

8. Cada eleitor/candidato poderá votar em até 04 (quatro) entidades sociais e/ou movimentos 
sociais, em cédula especifica distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.

9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
a) O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade e/ou movimento no 
município;
b) Ocuparão a titularidade as quatro instituições mais votadas;
c) Por deliberação do Plenário da Assembleia, havendo consenso, a eleição poderá ser feita por 
aclamação.

10. Ao final do processo eleitoral será lavrada a ata de eleição com os resultados, que terá extrato 
publicado no Jornal Tribuna do Norte, até o dia 10/11/2015.

11. A posse dos novos conselheiros será dada no dia 10 de dezembro de 2015, às 10 horas, no 
Auditório da Prefeitura Municipal.

12. Imediatamente após a posse, em primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a 
eleição da nova diretoria.

13. O Poder Público Municipal dará total publicidade, apoio logístico e financeiro ao processo 
eleitoral.

14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2015.

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007 

Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e 

Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999 

CRONOGRAMA

AÇÕES DATAS 

Publicação do Edital 25/09/2015 

Credenciamento para a Assembleia 25/09/2015 a 16/10/2015 

Publicação da lista dos inscritos habilitados 23/10/2015 

Prazo para recurso 28/10/2015 

Publicação do resultado dos recursos 03/11/2015 

Assembleia para a Eleição 05/11/2015 

Publicação do resultado 10/11/2015 

Posse dos eleitos e eleição da diretoria 10/12/2015 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba 

Instituição: ______________________________________________________________  

Tipo:  Entidade social (  )  Movimento (  )   Entidade de classe (  ) 

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento) 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

Indicado para o processo eleitoral

Nome (TITULAR): ________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ___________________________________ 

Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________ 

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007 

Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e 

Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999 

Nome (SUPLENTE): ______________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ___________________________________ 

Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________ 

Documentos Apresentados (pode ser apresentado um ou mais) 

(   ) Cópias dos documentos pessoais do candidato (CPF e RG) 

(   ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa com deficiência, 

comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos. que possam ser 

verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral; 

(   ) Ou comprovante de inscrição em Conselhos Municipais de Direitos; 

(   ) Ou outros, a saber: ________________________________________________ 

Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2015. 

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal) 

            

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

E D I T A L
TRABALHAR  NO  FINADOS

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015

Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19  à  26 de Outubro/15

Data da ENTREGA das Licenças :  28, 29 e 30 de Outubro/2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba.  Os Ambulantes tem que 
ser morador da cidade. 

Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes” 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA 
Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil/2015  

A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade 
civil informa a todos os interessados a lista de inscrições habilitadas. 

 

Instituição Representantes 

1. Conselho Regional de Psicologia – 6º 
Região – Subsede Vale do Paraíba e 
Litoral Norte 

Viviane Moreira Tineu de Melo (titular) 

Franceline Aparecida Prolungati de Oliveira (suplente) 

2. ACCI “Cônego Nestor José de Azevedo 
Mariana Almeida Bonfim (titular) 

Luiz Gonzaga Leme (suplente) 

3. Associação de Hipertensos e Diabéticos 
Terapia e Lazer – Pró-Saúde de Moreira 
César 

Ana Maria Merenciano de Carvalho (titular) 

Antonio Bernardo (suplente) 

4. Lar Irmã Terezinha – Associação de 
Assistência ao Idoso 

Carla Ap. Miranda da Silva Fonseca (titular) 

Patrícia Ap. Santos Beraldo (suplente) 

5. Lar São Vicente de Paulo 
Antonio Alves de Moraes  Junior (titular) 

Ágata Irina Villani (suplente) 

6. ACCI Francisca Inácia Ribeiro 

Adilson Lima da Silva (titular) 

Suely Giorio (suplente) 

7. União dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos de Pindamonhangaba - UAPIP 

José Maurílio Lemes da Silva (titular) 

Joel dos Reis Batista (suplente) 

8. CIMC – Convivência dos Idosos de 
Moreira César 

Suely Santos Luciano (titular) 

Raimunda dos Santos Paes (suplente) 

9. OAB – 52ª Subseção de 
Pindamonhangaba José Roberto Azevedo Homem de Mello (titular) 

Julielton Modesto de Araújo (suplente) 

 

LICENÇA DA CETESB

HB TINTAS E VERNIZES LTDA requereu na CETESB a Renovação de Licença de 
Operação para Tintas de impressão; fabricação de sítio, à Avenida Alexandrina das 
Chagas Moreira, 540 – Distrito Industrial – CEP 12.412-800 – Pindamonhangaba/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005883-97.2013.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) JOELITON NASCIMENTO SANTOS-RG. 40.455.592-5 e CPF. 354.687.228-28, 
Rua Jair Pereira da Silva, 33, Marieta Azeredo - CEP 12441-490, Pindamonhangaba-SP, CPF 
354.687.228-28, RG 40455592, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
de Rescisão de contrato c/c/ com reintegração de posse e condenação ao pagamento de perdas 
e danos por parte de NOVA PINDA CICERO PRADO URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA, alegando em síntese: A autora é proprietária do imóvel caracterizado pelo lote 
nº 46 da quadra “L” do loteamento denominado “Laerte Assumpção”, matrícula nº 22954 do CRI de 
Pindamonhangaba, foi celebrado de contrato de Compra e Venda 07/08/2009 entre o requerido e 
a autora, sendo que o requerido deixou de efetuar os pagamentos das parcelas desde 10/11/2010 
cujo débito acumulado é de R$ 38.848,31, valor que corresponde a condenação ao pagamento de 
perdas e danos no montante de R$ 11.654,49, ( 30% do valor da divida), pagamento das custas 
processuais, e ainda multa diária de R$ 500,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 
22 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL N° 002/2015- CIPA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÃO 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, faz saber a todos os 
servidores públicos municipais que estarão abertas as inscrições de candidatos para compor a 
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2015/2016.
Para isso, CONVOCA a todos os servidores interessados em compor esta 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, também 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, 02 de outubro de 2015.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000860-20.2006.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a BORIS ALEXANDER CHRISTOFF, RG 23898557 e CPF/MF 09049428649, que por parte
de BANCO BRADESCO S/A lhe foi ajuizada a ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, constando da inicial
que o réu firmou contrato de Financiamento para aquisição do bem: FIAT MAREA WEEK HLX, COR PRETA, PLACA
CNV6665, ANO 1998, CHASSI ZFA185000W0221999. A dívida contraída foi de R$ 29.280,96 para ser paga em 36
prestações fixas. Em garantia da dívida assumida, o financiado transferiu ao Banco o domínio resolúvel e a posse indireta
do bem acima, tornando-se possuidor direto e depositário fiel do bem. O réu tornou-se inadimplente com suas obrigações,
tendo sido constituído em mora, através de notificação extrajudicial/protesto. Procedida a apreensão do veículo e
encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para no prazo de 05 (cinco)
dias pagar a integralidade da dívida apontada pelo credor, para haver restituição do bem sem ônus, pena de consolidação
da posse e propriedade em favor da promovente (art. 3º, § 1º e 2º do Dec. Lei 911/69, com redação da Lei 19.931/2004)
e 15 (quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias supramencionados, para apresentar sua resposta (defesa). Será o presente
edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  13/10/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
148º PAULA REGINA RIBEIRO DA SILVA
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 315 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

ROSANA DA SILVA MONTEIRO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro 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  13/10/2015 às 15:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16º ALINE EVANGELISTA
R. OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA, 46 – APTO 34 B – VILA N.S. DAS GRAÇAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-510

ROSANA DA SILVA MONTEIRO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2015

A Prefeitura comunica que a sessão de abertura dos envelopes dizendo conter “propostas” da 
Concorrência Pública nº. 02/2015 que cuida da “Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de recapeamento asfáltico em cbuq em 
diversas ruas do município, intervenções necessárias e refazimento de pavimentação asfáltica” 
fica ADIADA SINE-DIE, para análise do recurso interposto pela empresa Ellenco Construções Ltda. 
(proc. ext. 29.178 de 02/10/2015). Maiores informações poderão ser obtidas no endereço Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400 – Alto do Cardoso, das 08h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 174/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 174/15, que cuida de “Aquisição de fórmulas infantis para 
alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior ante manifestação da Secretaria 
de Educação e Cultura e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos anexo aos autos, determina a 
anulação dos itens 01, 02 e 03 da presente licitação devido à existência de divergência nas especificações, e 
assim, após análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Cirúrgica São José Ltda. (04 – 12,00; 05 – 12,00). 
Item 06 ficou fracassado, pois as amostras de todas as empresas classificadas foram reprovadas pela 
equipe técnica.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 187/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 187/15, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis 
para alimentação escolar, conforme Termo de referência”, a Autoridade Superior com base no parecer 
da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA os itens já analisados 
e aprovados em favor das empresas (itens/preços R$): Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 
1,83; 09 – 3,57; 10 – 3,51; 21 – 1,37); Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda. (21 – 
3,01); M. Zamboni Comércio e Representações de Prod. Aalimenticios e Mercadorias em Geral EPP (08 
– 4,60; 29 – 3,16); Caco Comercial de Frutas Ltda. (22 – 5,88); Guinzo Comércio de Produtos em Geral 
(14 – 1,94). Ainda de acordo com o parecer técnico, anexo aos autos, ficam desclassificadas as empresas: 
CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, no item: (03) – COMERCIAL DE 
ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA, nos itens: (06 e 11) – COMERCIAL ARMAZEM DO ED LTDA 
EPP, no item: (33), por não atender as exigências do Termo de Referência.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 198/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 198/15, que cuida de “Aquisição de peças para manutenção de 
semáforo”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor 
das empresas (itens/preços R$): BBC Sinalização Indústria e Comércio Ltda. EPP (01 – 390,00; 02- 390,00; 
03 – 390,00; 04 – 580,00; 05 – 99,00; 09 – 980,00; 10 – 980,00; 11 – 980,00; 13 – 1.800,00; 16 – 4.500,00); 
JSM Engenharia e Sinalização Ltda. EPP (12 – 3.809,00); Opto Comercial de Sinalização Ltda. (15 – 
1.000,00; 20 – 70,00; 21 – 4,00; 22 – 5,00; 23 – 6,00); Terra Sinalização Viária Ltda. EPP (06 – 1.669,00; 07 
– 1.863,50; 08 – 1.184,00; 14 – 1.396,00; 17 – 31,60; 18 – 18,65; 19 – 39,95). Item deserto: 24.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 236/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 236/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada para 
instalação de forro em lâmina PVC com fornecimento de material e mão de obra, conforme solicitação do 
Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Cital Comercial Ltda. ME (01 – 83,40).
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 094/2015
Objeto: Aquisição de herbicida indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, conforme 
solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ebrapi Comércio e Representações Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 1622/15 – Valor: R$ 36.200,00 – Data: 11/09/2015.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 169/2015
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para uso no Parque do Trabiju.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 1623/15 – Valor: R$ 3.178,55 – Data: 11/09/2015.
Contratada: Saluti & Cia. Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1624/15 – Valor: R$ 4.028,00 – Data: 11/09/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1625/15 – Valor: R$ 31.098,20 – Data: 11/09/2015.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 193/2015
Objeto: Aquisição de lixeira grande para lixo contaminado e assento sanitário infantil.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1626/15 – Valor: R$ 2.200,00 – Data: 11/09/2015.
Contratada: CT. Araújo Móveis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1627/15 – Valor: R$ 3.000,00 – Data: 11/09/2015.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 194/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de sacola plástica com logotipo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Puccinelli Gráfica e Editora Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1563/15 – Valor: R$ 2.800,00 – Data: 04/09/2015.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
REABERTURA DE EDITAL RESUMIDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 02/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada para elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 10/11/2015 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta no 
valor de R$ 5.187,00, deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até às 15hs do dia 09/11/2015. 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, 05 de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 247/2015
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. 247/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de arbitragem de futebol de campo para diversas categorias, visando 
atender aos campeonatos amadores organizados ou apoiados pela SEJELP”, com encerramento dia 
19/10/15 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, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 248/2015
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. 248/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de massa asfáltica (CBQU) Faixa III e IV do DER, por um período de 12 
meses”, com encerramento dia 19/10/15 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, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 249/2015
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. 249/15, referente à “Aquisição de meia 
cana e guia chapéu de concreto pré-moldado conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, 
com encerramento dia 20/10/15 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, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 250/2015
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. 250/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de manutenção mecânica das piscinas dos Centros Esportivos da 
SEJELP”, com encerramento dia 20/10/15 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, 05 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 261/2015
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. 261/15, referente à “Aquisição de cascata e tubo de luz 
para atender a confecção da árvore de natal na Praça Monsenhor Marcondes, no Prédio da Prefeitura e 
árvores”, com encerramento dia 19/10/15 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, 05 de outubro de 2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 034/2011
Contrato nº 168/2011 Aditamento nº 002/2015. 
Contratada: Unicard Centro de Diagnóstico S/C Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames cardiológicos pelo período 
de 12 meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 10 (dez) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
25/07/2016.
Data de assinatura: 24/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Morgado.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 038/2011
Contrato nº 070/2011 Aditamento nº 002/2015. 
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de raio-x.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 09 (nove) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 17/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 7,34%, passando o 
valor unitário de R$ 31,96 para R$ 34,30.
Data de assinatura: 03/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 003/2012
Contrato nº 077/2012 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Biogenetix Importação E Exportação Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado 
para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os reagentes necessários para 
exames no laboratório municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 03/10/2016.
Data de assinatura: 09/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 034/2012
Contrato nº 072/2012 Aditamento nº 002/2015. 
Contratada: Junque Peças e Serviços Odonto-Médico Hospitalares Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para realização de manutenção em equipamentos odontológicos e de 
inaloterapia da municipalidade pelo período de 12 meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
25/12/2015.
Data de assinatura: 16/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: Roberto Carlos Manaliscki Junque.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 169/2012
Contrato nº 218/2012 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Optu Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de consultoria, controle, operação, 
manutenção e análise de sistemas para atuar na gestão das praças de pedágio do município 
de Pindamonhangaba (Atanásio e SP 62) utilizando-se dos hardwares, softwares e câmeras de 
monitoramento fornecidas pela concessionária da rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, conforme 
anexo I do termo de convênio nº 113/2008.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 25/09/2016.
Adita-se valor: o valor anual para contratação dos serviços, objeto da presente licitação, passará de R$ 
1.549.957,32 (um milhão e quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e 
trinta e dois centavos) para R$ 1.600,000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), equivalente ao reajuste 
de 3,228649%, conforme solicitado pela empresa
Data de assinatura: 18/09/15.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Jefferson Fontes Fernandes.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 227/2012
Contrato nº 291/2012 Aditamento nº 002/2015. 
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional em nefrologia para 
realização de consultas, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
28/02/2016.
Data de assinatura: 06/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 127/2013
Contrato nº 147/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.
Objeto: Locação de equipamentos (s) totalmente automatizado (s) para realização de exames de 
análises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os reagentes e insumos 
necessários para exames, ao Laboratório Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) 
meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 09/09/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 8,79%, passando de 
R$ 531.669,60 para R$ 578.403,36.
Data de assinatura: 14/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Graziela Basciani Cucatti.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 131/2013
Contrato nº 159/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de 
pacientes em ambulância de suporte avançado tipo “d” com tripulação (incluindo: manutenção e 
combustível).
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
19/03/2016.
Data de assinatura: 24/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 117/2014
Contrato nº 131/2014 Aditamento nº 002/2015. 
Contratada: Baromed Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara hiperbárica por 
um período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 02 (dois) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
01/01/2016.
Data de assinatura: 17/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: Marcus Vinícius de Carvalho.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 119/2014
Contrato nº 197/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Allcomnet Tecnologia e Sistemas Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de solução de antivírus necessária para o funcionamento dos equipamentos, visto 
que os vírus, spywares, malwares, crescem e evoluem constantemente, podendo interromper serviços 
de extrema necessidade, tais como atendimento a população (agendamento de consulta, laboratório, 
tributários, entre outros).
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 02/09/2016.
Adita-se valor: adita-se o item 3.1 para supressão em 22,99688%, passando o valor do contrato de R$ 
48.050,00 para R$ 37.000,00. E ainda reajusta-se o valor atualizado do contrato, com base no índice 
IPC-FIPE de 8,79%, passando de R$ 37.000,00 para R$ 40.252,30
Data de assinatura: 14/08/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa, Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rogério Prenholato.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 200/2014
Contrato nº 277/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de urografia excretora e 
uretrocistografia, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 
13/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 8,79%, passando o 
valor mensal de 3.420,00 para R$ 3.720,62.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: Charles Ghelfond.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 224/2014
Contrato nº 270/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Objeto: Aquisição de produtos perecíveis e com preços variáveis, para servir no café da manhã dos 
pacientes portadores do HIV (verba PAM).
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 29/09/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 9,04%, passando o 
valor mensal de 884,00 para R$ 963,91.
Data de assinatura: 09/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 263/2014
Contrato nº 246/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: GHS Indústria e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza de piscinas, com 
utilização de produtos inclusos, para todos os centros esportivos da SEJELP, visando a manutenção, 
para uso de atletas e usuários das escolinhas.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 15/09/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 9,04%, passando o 
valor mensal de 20.780,00 para R$ 22.658,51.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Christiane Rodrigues Lacerda.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 195/2015
Contrato nº: 208/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Centrão Comércio de Equipamentos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos para uso nas obras e manutenções diversas executadas no 
distrito de Moreira César.
Valor: R$ 3.685,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Antônio Florêncio dos Santos Júnior.
Gestão do contrato: Subprefeitura do Distrito de Moreira César. 
Contrato nº: 209/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Objeto: Aquisição de equipamentos para uso nas obras e manutenções diversas executadas no 
distrito de Moreira César.
Valor: R$ 24.629,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Thyago Telles Pereira.
Gestão do contrato: Subprefeitura do Distrito de Moreira César. 
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº. 207/2015
Contrato nº: 217/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Happy Med Clínica Médica Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em 
endocrinologia para realização de consultas pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 511.200,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Edmundo Mitsuo Okamoto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº. 210/2015
Contrato nº: 218/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ortopedia Rita de Cássia Ltda.
Objeto: Aquisição de prótese para a paciente Jessica Cristina Claro dos Santos da fisioterapia do 
município de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 34.800,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 24/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luciano Ascânio da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº. 218/2015
Contrato nº: 211/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Via Mondo Automóveis e Peças LTDA.
Objeto: Aquisição de veículo de 07 (sete) lugares para atender ao centro de referência especializado 
de assistência social – CREAS “abordagem social”.
Valor: R$ 60.740,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em exercício).
Assina pela contratada: Fabiana Gomes Ubillus.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.233, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Altera dispositivo do Decreto nº 5.205, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei nº 5.822, de  29 de setembro de 2015,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica alterada a classificação orçamentária descrita no art. 1º do Decreto nº 5.205, de 1º 
de julho de 2015, que passa a vigorar:

“01.02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade
2037       Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.2       3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa jurídica  R$   40.000,00”

Art. 2º      Fica alterada a classificação orçamentária descrita no art. 2º do Decreto nº 5.205, 1º de 
julho de 2015, que passa a vigorar:

“01.02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade 
2037  Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.3 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – Pes. física(12)      R$  10.000,00
08 244 0019.3 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pes. Jurídica(13)  R$  30.000,00”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.234, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.821, de 29 de setembro de 2015:
D E C R E T A
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de  R$ 133.000,00 ( Cento e trinta e três mil reais), na Secretária de Governo  e Integração, no 
Departamento de Turismo, em função de recurso federal disponibilizado pelo Ministério do  Turismo 
.A classificação orçamentária será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO  E INTEGRAÇÃO
0790 Departamento de Turismo 
2004  Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
23 695 0018.5 3.3.90.39 –  Serviços de  Terceiros Pessoa Jurídica         R$  133.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse federal  
conforme Termo de Convênio nº 817786/2015 com o Ministério do  Turismo.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.818, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.
Denomina de TENENTE EUCLYDES SILVÉRIO a Rua 05 do Loteamento Residencial Vila Romana.
(Projeto de Lei nº 102/2015, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. l° Fica denominada de TENENTE EUCLYDES SILVÉRIO a Rua 05, do Loteamento Vila 
Romana, no Parque São Domingos.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULODECRETO Nº 5.235, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.823, de 29 de setembro de 2015,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$564.000,00 ( Quinhentos e sessenta e quatro mil reais), na Secretária de Educação e 
Cultura, no Departamento de Administração da Educação/Merenda Escolar, em função do superávit 
financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.21 Departamento de Administração da  Educação/Merenda Escolar 
2013  Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
12 306 0009.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo                                  R$  564.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.237, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal de Educação.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 2.532, de 15 de maio de 1991 e 5.194, de 19 de maio 
de 2011,
    
D  E   C   R   E   T   A :
Art. 1°. Ficam NOMEADOS os senhores abaixo para integrarem o CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, criado pelo artigo 103 da lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, a saber:
A) REPRESENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
1-Representante do Poder Executivo Municipal
Titular:  Marta do Nascimento Bicho Freitas
Suplente:  Ana Claudia Silva Pinheiro
2-Representante do Poder Público Estadual 
Titular:   Renato Guaycuru Mendonça
Suplente:  Maria Angela de Oliveira
B) REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS
1-Representante da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I):
Titular:  Benedito Lobo
Suplente: Jeferson Leite de Assis
2 – Representante da Escola Estadual ( Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
Titular:  Maria Helena Ferraz
Suplente:  Maura Prado Vieira
3 – Representante da Escola Particular
Titular:  Juliana Santos Carlos Silva Ribeiro
Suplente:  Alexandre Rocha da Silva
4 – Representante da APAE
Titular:  Daniele Cristina de Oliveira
Suplente:  Camila Santos Andrade
5 – Representante do Ensino Superior/Técnico/EJA
Titular:  Simone Sousa Lima Tomé Braça
Suplente:  Gabriel Aquino da Cruz
C) REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS – PAIS E ALUNOS
1-  Representante de Pais da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I)
Titular:  Ronaldo Pinto de Andrade
Suplente:  Cristiane de Cassia Ruivo
2- Representante de Pais da Escola Estadual (Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
Titular:  Janete da Silva
Suplente:  Erika Fernanda Gomes da Silva
3- Representante de Pais da Escola Particular
Titular:  Simone Aparecida Souza Kogempa da Costa
Suplente:  Ana Paula Souza Ferreira de Lima
4- Representante de Pais da APAE
Titular:  Ana Cristina dos Santos
Suplente:  Luci Barros Franin
5- Representante de Aluno do Ensino Superior⁄ Técnico⁄ EJA
Titular:  Patricia Elaine dos Santos Cabral
Suplente:  Paulo Cesar Nogueira Rosa
 Art. 2°. As funções exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Educação serão 
consideradas como prestação de serviço relevante ao Município.
Art. 3°. O prazo de vigência do Conselho será de 02 (dois) anos, para o biênio de 2015-2017. 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de 
setembro de 2015.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.819, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.
Denomina de MOZAR DO ROSÁRIO o Centro Comunitário do bairro Ribeirão Grande.
(Projeto de Lei nº 109/2015, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de MOZAR DO ROSÁRIO  o Centro Comunitário do bairro Ribeirão Grande.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.820, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.
Denomina de ANTÔNIO VICENTE DE PAULA FERREIRA a Quadra Coberta do bairro Bela Vista.
(Projeto de Lei nº 45/2015, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de ANTÔNIO VICENTE DE PAULA FERREIRA  a Quadra Coberta do bairro 
Bela Vista.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.822, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Altera dispositivo da Lei 5.800, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica alterada a classificação orçamentária descrita no art. 1º da Lei nº 5.800, de 1º de 
julho de 2015, que passa a vigorar:

“01.02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade
2037      Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.2      3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa jurídica  R$   40.000,00”
Art. 2º      Fica alterada a classificação orçamentária descrita no art. 2º da Lei nº 5.800, de 1º de 
julho de 2015, que passa a vigorar:
“01.02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade 
2037  Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.3 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – Pes. física(12)      R$  10.000,00
08 244 0019.3 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pes. Jurídica(13)  R$  30.000,00”
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 114/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.823, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$564.000,00 ( Quinhentos e sessenta e 
quatro mil reais), na Secretária de Educação e Cultura, no Departamento de Administração da 
Educação/Merenda Escolar, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações 
de investimentos neste exercício, a saber:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.21 Departamento de Administração da  Educação/Merenda Escolar 
2013  Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
12 306 0009.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo                                  R$  564.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 115/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.533, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosana da Silva Monteiro, Diretor do Departamento de 
Administração, para substituir o Sr. Edson Macedo de Gouvêa, Secretário de Administração, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 05 a 10 de outubro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.536, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e 
Considerando a carga horária dos advogados municipais;
Considerando o princípio da isonomia;
Considerando as reivindicações por outros setores da Prefeitura do mesmo tratamento;
Considerando a conveniência e a oportunidade e por prestígio ao interesse público;
Considerando que a dispensa irrestrita do ponto não se mostrou, na prática, conveniente ao 
interesse público;
Considerando que a dispensa de ponto nos dias de compromisso externos já atende a finalidade 
buscada pela portaria ora revogada;

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria Geral nº 4.193, de 13 de fevereiro de 2014, que dispensou do registro de 
ponto os advogados municipais. 
Art. 2º O registro de ponto dos advogados municipais será dispensado somente para os dias 
e horários em que estiverem em atividades externas, a serviço da Administração Pública, 
devidamente justificadas, impossibilitando o registro de ponto.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
E D I T A L 

LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015  

DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13  à  28 de Outubro de 2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e 
Comprovante de Endereço do próprio nome no Município de Pindamonhangaba.

V A G A S   L I M I T A D A S
1- VAGAS PARA 100 ( CEM ) VENDEDORES AMBULANTES 
2- A SELEÇÃO SERÁ FEITA POR ORDEM DE CHEGADA 
3- O pedido da Licença Especial só será feito na Sede da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Sra do Bom 

Sucesso,  Nº 1400 – BAIRRO: Alto do Cardoso. 
4- OBS.: PROIBIDO   A  VENDA  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS 
5- *NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! ! 

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23  à   27 de Novembro de 2015
As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.532, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
Altera a Portaria Geral nº 4.373, de 15 de janeiro de 2015 que declara Facultativo o ponto nas 
repartições públicas, e transfere a comemoração do Dia do Servidor Público.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e:
Considerando que no dia 28/10/2015 (quarta-feira) comemora-se o Dia do Servidor Público, ponto 
facultativo instituído pela Portaria Geral nº 4.373, de 15 de janeiro de 2015, e que o feriado de 
Finados, 02/11/2015, será guardado na segunda-feira subseqüente;

RESOLVE: 
Art. 1º Transferir do dia 28/10/2015 (quarta-feira) para 30/10/2015 (sexta-feira) as comemorações 
do Dia do Servidor Público, declarando-o ponto facultativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 



6 de outubro de 2015TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
ESPORTES

pindamonhangaba

AtividAdes 
esportivAs 
promovem 
interAção 
dos bAirros

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba realiza 
várias atividades durante o ano 
todo. Um dos eventos que reu-
niu pessoas de várias idades e de 
diversos locais foram os Jogos 
Interbairros. Durante quase um 
mês a população pôde conferir 
os desafios e torcer pelos seus 
representantes.

Na edição deste ano, o cam-
peão geral foi o Vila Rica. O 
bairro participou de todas as 
modalidades e conquistou o 
título. O presidente da asso-
ciação de moradores, Ronaldo 
Pipas, organizou um evento na 
noite de sexta-feira (2) e reali-
zou a entrega oficial do troféu 
aos atletas que representaram 
o bairro.

O encerramento dos Jogos In-
terbairros ocorreu na noite do dia 
25, no ginásio do Alto Tabaú, e 
contou com a participação da tor-
cida. O Araretama ficou em 2º lu-
gar na classificação geral e o Santa 
Cecília levou o troféu de 3º lugar.

“Parabéns a todos os bairros 

participantes pelo exemplo de 
competição limpa e justa entre 
todos. Para nós da Secretaria de 
Esportes é um grande prazer rea-
lizar eventos onde é possível, em 
um mesmo momento, competir, 
confraternizar-se e principal-
mente sermos felizes. Parabéns 
equipes vencedoras que inscre-
veram grande número de atletas 
munícipes e representaram mui-
to bem seu bairro”, enfatiza o se-
cretário de Esportes.

O presidente da associação 
de moradores do Vila Rica, Ro-
naldo Pipas, parabeniza todos 
os participantes dos Jogos In-
terbairros e os atletas do Vila 
Rica, pois, com união o bairro 
conseguiu o título geral.

“Show de bola a organização, 
em 2016 estaremos de volta com 
força total para tentarmos o bi-
campeonato. Espero que os pre-
sidentes de outras associações 
de moradores também valori-
zem este tipo de evento. Os mo-
radores devem cobrar os seus 
presidentes para vir participar”, 
comenta Ronaldo Pipas.

Confira as outras classificações:

Atletismo mAsCulino
1º Santa Cecília
2º Vila rica
3º Castolira

Dominó
1º Castolira
2º Santa Cecília
3º araretama

FutsAl mAsCulino
1º araretama
2º Castolira
3º Vila rica

FutsAl Feminino
1º araretama
2º Vila rica
3º Castolira

nAtAção mAsCulinA
1º Santa Cecília
2º Vila rica

truCo
1º Santa Cecília
2º Vila rica
3º ouro Verde

Vôlei De AreiA Feminino
1º Vila rica
2º Vale das acácias
3º araretama

Vôlei De AreiA mAsCulino
1º Vila rica
2º araretama

Classificações 
por modalidades

Atletismo, dominó, natação, 
truco, vôlei de areia e futsal foram 
as modalidades oferecidas nesta 
edição dos Jogos Interbairros. No 
atletismo feminino o campeão foi 
o Vila Rica, no masculino o título 
ficou com o Santa Cecília. Na 
modalidade dominó o Castolira 
sagrou-se campeão.

O campeão da natação mas-
culina foi o Santa Cecília e na 
feminina o Vila Rica, já no truco 
o título ficou com o Santa Cecí-
lia. No vôlei de areia o Vila Rica 
faturou os troféus no masculino e 
feminino.

Encerrando a classificação 
dos campeões, no futsal os títulos 
ficaram com o Araretama, tanto 
no feminino como no masculino.

Marcos Rogé-
rio Campos 
da Concei-

ção, morador de São 
José dos Campos, 
veio visitar familiares 
em Pinda e conferiu 
alguns jogos. Ele 
parabenizou o muni-
cípio e comenta que o 
esporte é muito bom 
porque reúne muitas 
pessoas que acabam 
se exercitando e isto 
traz muitos benefícios 
à saúde.

Fabrine Ferreira 
Leite, moradora do 
Vale das Acácias, par-
ticipou da competição 

no vôlei de areia. Ela 
formou dupla com a 
presidente da asso-
ciação de moradores 
e conta que foi uma 
experiência boa. Ela 
cita que os jogos dão a 
oportunidade de fazer 
atividade física e fazer 
novas amizades.

A dupla de vôlei 
de areia do Vila Rica, 
Lucas e David, conta 
que sempre jogam no 
“João do Pulo” com os 
amigos, mas, partici-
par da competição re-
presentando o bairro 
onde moram foi algo 
novo e prazeroso.

Participação da população
o time de futsal feminino do Araretama ficou com o título

o secretário de esportes parabeniza todas as equipes que participaram dos jogos

o Araretama conquistou o primeiro lugar no futsal masculino no futsal, a equipe do Castolira levou o bronze

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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