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Centro comunitário é
entregue no Bonsucesso
Os moradores do Bonsucesso comemoraram a entrega do centro comunitário
‘Frei Sérgio Stachera’, ocorrida na sexta-feira (16). O prédio, que foi uma solicitação
da população do bairro, possui salão principal com palco,
sala multiuso, sala de depósito, arquivo, copa, área de
serviço, vestiário e sanitário e
ﬁcará à disposição da comunidade para festas e eventos,
além de receber atividades da
Prefeitura.
Durante a inauguração, o
prefeito destacou o desenvolvimento de Pindamonhangaba, os trabalhos nos setores
de infraestrutura, educação,
esporte e saúde, como a recente melhoria na unidade de
saúde do próprio Bonsucesso
– reinaugurada em agosto.
PÁGINA 3
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Reformas de
túmulos são
permitidas
até dia 23

Prefeito ressaltou que o centro comunitário ﬁcará à disposição dos moradores e que
poderá receber atividades e projetos sociais da Prefeitura

As pessoas que
pretendem construir e
reformar túmulos no
Cemitério Municipal
devem fazer as obras
até dia 23 de outubro.
Após a data, a Prefeitura
vai realizar a limpeza
no local, que deve
receber mais de 15 mil
pessoas no feriado de 2
de novembro – Dia de
Finados.

Reforma do Cisas beneficia 12 mil pessoas

As reformas do Cisas - Centro Integrado de Saúde e Assistência Social ‘Octávio Goﬃ
Salgado’ - foram entregues à
população de Moreira César na
quinta-feira (15). Os serviços
realizados no local garantem
melhorias no atendimento de
mais de 12 mil pessoas, além
de facilidades para os funcionários.
O Cisas conta com duas equipes de Estratégia em Saúde da
Família e no local são realizadas consultas médicas, inclusive com oftalmologista, além
de serviços de enfermagem,
vacinação, aferição de pressão
arterial, curativos, inalação,
coleta de sangue, atendimento
odontológico, eletrocardiograma, e grupos de educação em
saúde, entre outros serviços.

Divulgação

Unidade é referência no
atendimento de moradores
de Moreira César

PÁGINA 3

PINDA PROMOVE DOAÇÃO DE
CABELO PARA VÍTIMAS DO CÂNCER
Pindamonhangaba promove uma ação de arrecadação de cabelos para serem
transformados em perucas
para mulheres vítimas do
câncer. A doação acontece
nesta terça-feira (20), no recinto São Vito, e os cortes serão feitos por dois salões de
beleza que são parceiros da
campanha Outubro Rosa.

Divulgação

PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

Os interessados em obter isenção do IPTU – Imposto Predial
Territorial Urbano – devem fazer solicitação até dia 29 deste mês,
no setor de Protocolo da Prefeitura ou da Subprefeitura.

PÁGINA 5

Funvic promove jornada pedagógica
A Funvic - Fundação Universitária Cristã - inicia a VIII Jornada Acadêmica de Pedagogia
nesta terça-feira (20). O evento

segue até quinta-feira (22), com
palestras e discussão de diversos
aspectos técnicos do segmento,
sempre das 19 às 22 horas.

PÁGINA 5
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Prefeitura forma mais de
200 alunos em dança e rítmos

35º
UV 12

Mais de 200 alunos das oﬁcinas de danças e rítmos realizadas nos centros comunitários,
como parte do programa Nos-
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17º

ISENÇÃO DO IPTU DEVE SER
SOLICITADA ATÉ FIM DO MÊS

Fonte: CPTEC/INPE

Caminhada Rosa buscou conscientização da população

so Bairro,
certiﬁcados
PÁGINArecebem
5
de formatura nesta quarta-feira (21), às 19 horas, no Teatro
Galpão.
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Uma semana para digerir

Corpo humano ﬁca 100%
adaptado ao novo horário
em uma semana

U

m antigo ensinamento de Charles Darwin – uma
das mentes mais brilhantes do século XIV, o responsável pela teoria da evolução, foi por muito
tempo mal interpretado. Erroneamente foi difundido em
todo o mundo que o cientista britânico aﬁrmava que ‘os mais
fortes sobreviviam’. Como todo gênio, ele teve diﬁculdades
para convencer os demais de que estava certo e, mesmo após
transmitir o conhecimento e ser aceito, teria ﬁcado surpreso
ao saber que durou por muito tempo uma ideia errada sobre
seu estudo. O mundo não pertencia aos mais fortes e sim aos
mais adaptados.
Pois bem, estamos no horário de verão. Há quem goste e
quem odeie. O fato é que o horário de verão é utilizado hoje
para que haja economia de energia elétrica. E é assim no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, praticamente toda Europa,
América do Norte, Brasil e parte da Asia e da Oceania adotam
o sistema de adiantar o relógio em uma hora no verão.
Aqui, a expectativa do Governo Federal é economizar R$
7 bilhões. O valor diz respeito aos investimentos que precisariam ser feitos no sistema elétrico caso a mudança de horário
não fosse adotada.
De qualquer modo, vamos destacar no editorial sobre outro conceito do horário de verão e não sua origem e benefícios.
Segundo neurologistas, o corpo humano demora entre 72
e 120 horas para se adaptar ao novo formato.
Como começa de sábado para domingo, a maior parte das
pessoas passa a sentir o efeito da mudança na segunda-feira de
manhã e ﬁca no período ‘darwiano’ de adaptação até a sexta-feira. Depois, o corpo está totalmente climatizado com a alteração.
Sofrem mais nos primeiros dias as pessoas que acordam
mais cedo, pois biologicamente o relógio da máquina humana é
mais exigido. As pessoas que têm hábito de levantar mais tarde
ou que não trabalham pela manhã ‘tiram de letra’ a mudança.
Fato é que hoje, os olhos e a expressão facial do seu colega
de trabalho já não estão tão acentuadas como ontem. Aliás,
amanhã estará melhor.
Além de mudança na ﬁsionomia, o sono vai embora lá pelo
quarto dia, mas você só vai perceber no oitavo.
Como não tem como gostar ou não, pois você terá que obedecer ao horário de qualquer forma, levante a cabeça e toque
seu serviço.
Na semana que vem tudo estará como sempre e você, se
tiver sorte, poderá sair do serviço e ainda pegar um restinho
de sol.
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Acip entrega prêmio da
campanha das crianças
A campanha do Dia das
Crianças da Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – foi concluída nos
sábado (17) com sorteio
na praça Monsenhor Marcondes.
Os ganhadores dos
cinco tabletes e do PlayStation 4 foram: Márcia
Conceição Cypriano, Nestor Picoli Cunha, Rafhael Pinheiro de Carvalho,

emporiodeideiasrestauro.blogspot.com

Nesta quinta-feira
(22), a partir das 19h30,
acontece mais um sarau da APL – Academia
Pindamonhangabense
de Letras. Desta vez, em
alusão ao mês dedicado
às crianças, o tema será
‘Memórias da infância’.
Será uma noite de reminiscências na sede da

APL, o Palacete Tiradentes (praça Barão do Rio
Branco, 22 – centro) com
declamação de poemas,
contos e crônicas infantis. Acadêmicos e pessoas interessadas em participar deverão levar um
prato de doce, salgado
ou refrigerante para uma
alegre confraternização.

Fundação Dr. João Romeiro

Daiany Cristina Pereira
da Silva e Laerte Honório
Correia.
O diretor Ricardo Garcia representou o presidente da Acip, Etore Bonini, no sorteio que também
contou com a participação
da gerente Helena Barros.
O evento foi animado pelo
personagem Capitão América e pintura nas crianças, além de distribuição
de pipoca e algodão doce.

Divulgação

Sesc realiza torneio
de futsal masculino
Nos dias 20 e 22, acontecem os jogos ﬁnais da
XV Copa Sesc Sincomércio de Futsal Masculino
de Pindamonhangaba. As
partidas serão nos Ginásios Juca Moreira e Alto
Tabaú, às 20 horas.

O torneio de futsal
acontece entre equipes
formadas por trabalhadores de empresas do setor do comércio de bens,
serviços e turismo, vinculadas ao Sincomércio da
cidade.

Mulher de 115 anos renova RG no
Poupatempo de Pindamonhangaba
Divulgação

R EGISTRO CULTURAL
MEMÓRIAS DA
INFÂNCIA SERÃO TEMA
DE SARAU DA APL

20 DE OUTUBRO DE 2015

Maria Benedita Pereira da Silva ou dona Dita,
como é conhecida, é natural de Aparecida, e em
setembro veio ao Poupatempo de Pindamonhangaba, tirar outro RG para
comprovar ao Instituto
Nacional de Seguro Social
– INSS, que está viva.
Dona Dita é considerada uma das mulheres mais
idosas do país, nascida

em 9 de agosto de 1900.
Há 55 anos, a senhora tirou seu último RG, com
60 anos de idade. Mesmo tendo nascido depois
da abolição dos escravos
(1889), de acordo com a
nora, Lucimara Conceição
Bento, de 45 anos, que a
acompanhou na troca do
documento, Maria Benedita chegou a ser vendida
pelo antigo patrão.
Divulgação

‘A CASA QUE
MORA EM MIM’ ‘PALAVRAS QUE
MORAM EM NÓS’

ALTAIR FERNANDES

Em mais um evento promovido com apoio da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras promoveu, na tarde do último dia
8 na Fasc - Faculdade de Música
Santa Cecília, palestra e tarde
de autógrafos dos livros: “A casa
que mora em mim”, do jornalista
Carlos Abranches (TV Vanguarda), e “Palavras que moram em
nós”, de alunos da Escola Estadual Dr. Rui Rodrigues Dória, de
São José dos Campos. Os autores estiveram à disposição para
autógrafos e comentários sobre
as obras. Representando a APL,
esteve à frente do acontecimen-

homenagem a
athayde marcondes
Em tempo, lembramos que o dia 11 de
outubro último marcou o 152º aniversário
de nascimento do incomparável pindamonhangabense nascido
em Taubaté: Athayde
Marcondes, cujo nome
também é homenageado pela APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
onde ﬁgura como patrono da cadeira nº 13
de membros titulares.
Dentre as merecidas
homenagens dedicadas a Athayde no ano
de seu sesquicentenário, em 2013, destacamos a reinauguração
de seu busto no local
de origem, na praça
Monsenhor Marcondes, pela atual administração. Evento que
contou com a presença de autoridades do
Executivo, do Legislativo e demais segmentos do município,

Arquivo TN

Capas dos livros
Divulgação

to literário a vice-presidente da
entidade Juraci de Faria.

CRIANÇA EM TROVAS

E com trovas de sua autoria, enviadas pela leitora professora
Norma Marcondes, membro da APL e da UBT – União Brasileira de
Trovadores – Seção de Pindamonhangaba, encerramos nossa coluna por hoje:

Arquivo TN

Busto de Athaíde Marcondes
familiares do homenageado
e participação de populares. Naquele dia festivo, no
interior da base do busto
foi colocada uma cápsula
do tempo com um pendrive
contendo dos históricos sobre Athayde e exemplares
de jornais atuais, inclusive o
jornal Tribuna do Norte.

EXPEDIENTE

Ao sorrir uma criança
com pureza que é só sua,
ela está dando esperança
a tantas outras da rua...
Se sentires incerteza
não percas a esperança,
pois encontrarás ﬁrmeza
no sorriso da criança!
Criança com bem querer,
mesmo na mais pouca idade,
já conhece sem saber
o que é a felicidade!

Norma Marcondes

Tribuna do Norte
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cidade
Prefeitura inaugura centro
comunitário no Bonsucesso
Os moradores do bairro Bonsucesso receberam, oficialmente, na sexta-feira (16), as obras
do centro comunitário “Frei
Sérgio Stachera”, de acordo com
a lei 33/2015, de autoria do vereador Ricardo Piorino. O evento contou com a presença do
prefeito de Pindamonhangaba e
diversas autoridades.
Para o presidente da Associação de Moradores, Carlos Félix,
o centro comunitário foi mais
um presente da administração
municipal para os moradores.
“Esse é mais um presente que a
comunidade ganha. A Prefeitura
vem fazendo diversas obras na
nossa região. A gente cobra, mas
muito está sendo feito. Esse espaço é para toda a comunidade.
Precisamos fazer um bom uso
desse prédio”, destacou.
O prefeito se lembrou de
uma figura tradicional do bairro, Pedro Alves Apolinário, que
solicitou o campo de futebol,
localizado próximo ao centro
comunitário. “Hoje, o bairro
recebe esse centro comunitário
maravilhoso, mas o início de
tudo foi com o Pedrão, que faleceu no início deste ano, mas
que amava o bairro. Ele pediu
tanto o campo de futebol... Tenho certeza de que onde estiver está orgulhoso dessa festa”,
lembrou. “Estamos trabalhando. Tem muita coisa ainda a
ser feita. A luta, agora, é para
trazer o esgoto para o bairro.
Olha que beleza de centro comunitário, feito com material
de qualidade, um investimento
de mais de R$ 600 mil, que vai
dar a oportunidade para me-

Divulgação

Prefeito destacou
construção de obras que
atendem às necessidades
dos moradores

centro comunitário
Divulgação

lhorar a qualidade de vida dos
moradores do Bonsucesso, que
poderão trazer ações e atividades como cursos, palestras e o
que mais houver necessidade”,
reforçou o prefeito.
O prédio e as pessoas presentes ao evento receberam a
bênção do frei Laércio, representante da congregação do
frei Sérgio, homenageado. Em
seguida, foi feito o desenlace
da fita inaugural e o descerramento da placa com o nome do
homenageado, marcando a entrega da obra.

reformado, Cisas oferece atendimento mais humanizado
Foi entregue na última
quinta-feira (15) a reforma do Cisas - Centro
Integrado de Saúde e Assistência Social - Octávio
Goffi Salgado – que recebeu pintura nas áreas
internas e externas, além
de adequação de espaços
e troca de todo o mobiliário.
O Cisas é um espaço da
Prefeitura de Pindamonhangaba que serve como
referência para a saúde de
mais de 12 mil moradores.

O espaço conta com duas
equipes de Estratégia em
Saúde da Família e no
local são realizadas consultas médicas, consultas
com profissionais de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial,
inalação, há atendimento
odontológico, consulta
com oftalmologista, são
feitos curativos, eletrocardiograma, coleta de sangue, grupos de educação
em saúde, entre outros
serviços.

Novos bancos proporcionam mais conforto aos pacientes

Para a secretária de
Saúde e Assistência Social,
a revitalização do Cisas
com certeza oferece aos
funcionários melhores
condições de trabalho.
“Isso colabora para um
trabalho ainda melhor,
mais humanizado e acolhedor”, disse.
O prefeito de Pindamonhangaba também
salientou o quanto vem
sendo realizado na área
da saúde, que tem como
objetivo melhorar as áreas

de atendimento. “Além de
reorganizar esses espaços,
buscamos constantemente
acolher os munícipes e garantir mais qualidade de
vida à população”, disse.
As equipes de ESF terão como espaço comuns
de utilização o vestiário,
a cozinha, local de esterilização, coleta, inalação
e o consultório do oftalmologista, que irá atender o encaminhamento
dos médicos das duas
equipes.
Divulgação

Com área construída de
368,30m², o projeto contempla
salão principal com palco, sala
de depósito, dois sanitários,
arquivo, copa, área de serviço,
vestiário e sala multiuso. Na
área externa, estacionamento
com piso intertravado, ampliação de calhas, iluminação com
postes, muro e grade na frente
no prédio, além de concertina e
gradil nas janelas, garantindo
a segurança do prédio. O investimento total da Prefeitura
na obra foi de R$ 638.405,10.
O centro comunitário do
Bonsucesso está localizado
na rodovia Dr. Caio Gomes
Figueiredo, ao lado da unidade
de saúde, em frente ao acesso
ao Queiroz.

Campanha
Natal Solidário
beneficia
entidades

A população pode colaborar
com as entidades locais doando
brinquedos. A campanha “Natal Solidário”, promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade,
com o apoio da Prefeitura, fará
a distribuição dos brinquedos
doados para as entidades.
Os beneficiados serão os moradores atendidos pelas seguintes instituições: Associação São
Gabriel; Associação Amar; Casa
da Amizade; Casa do Caminho;
Lar Padre Vita; Projeto Crescer;
SOS; Amor Exigente e Jataí.
De acordo com o coordenador do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba,
o objetivo deste ano é arrecadar
20 mil brinquedos. Além das
entidades, as crianças das famílias cadastradas no Conselho
Municipal de Assistência Social
também serão beneficiadas.
As caixas para doação estão
distribuídas em prédios públicos e nas empresas apoiadoras
da campanha. As faculdades
também incentivam esta atividade e colocaram caixas em
suas instituições para que os
alunos e colaboradores possam
fazer as doações.
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FELIPE CÉSAR – FC
Vereador Magrão defende Em sessão solene, vereador
Professor Eric homenageia
QUER CONSTRUÇÃO
abertura urgente da UBS
educador Irineu Rodrigues Laurindo DE CRECHE PARA
no Terra dos Ipês II
docente recebeu diploma de “Honra ao mérito”
p reocupação do parlamentar é com a
IDOSOS NO MUNICÍPIO
durante a comemoração do dia do profeSSor
falta de atendimento médico aoS

moradoreS da região de
Divisão

De

m oreira c éSar

C o m u n i C a ç ã o /CvP

a superlotação na
UBS da Vila São
Benedito, onde filas
imensas são vistas
com frequência.
Durante o encontro, a secretária
Sandra Tutihashi
informou ao vereador Magrão que a
Secretaria de Saúde
está adotando todas
as medidas cabíveis
para inaugurar a
UBS do Terra dos
Ipês II ainda este ano
visando desafogar
V e r e a d o r m a g r ã o ( à d i r e i ta ) c o n V e r s a c o m a
o atendimento das
s ecretária de s aúde , s andra t utihashi e cobra
outras Unidades de
urgência na inauguração da ubs do terra dos i Pês ii
Saúde do Distrito e,
O vereador Magrão (PPS) com isso, melhorar o atendiesteve reunido na tarde da mento à população.
Magrão destacou que desúltima segunda-feira, dia 5,
com a Secretária de Saúde de o início do seu mandato
e Assistência Social, Sandra vem cobrando o Executivo
Tutihashi, para tratar de as- para que realize a abertura da
suntos relacionados a saúde UBS do bairro Terra dos Ipês
II. “A abertura desta UBS irá
de Pindamonhangaba.
Magrão enfatizou a sua desafogar o postinho da Vila
preocupação com o atendi- São Benedito, pois a demanmento na área da saúde nos da daquela região é grande
bairros do Distrito de Moreira e, assim, atenderá o bairro e
César. Segundo informações suas adjacências, como Terra
dos munícipes que chegaram dos Ipês I, Liberdade I, II e
ao vereador, os moradores dos III, CDHU, Vila São José e
vários bairros do distrito estão todo o Distrito de Moreira
encontrando dificuldades para César. Por esta razão, estamos
agendamento de consultas por cobrando a inauguração com
falta de médicos. Outro ponto a maior brevidade possível”,
destacado pelo vereador foi apontou o vereador Magrão.

Divisão

De

vereador diz que peSSoaS da terceira idade

C o m u n i C a ç ã o /CvP

várias escolas. Em 1985
começou a lecionar na
Escola Estadual “Deputado Claro César”,
no Distrito de Moreira
César. No ano de 2000,
tornou-se professor efetivo, onde está cumprindo
sua missão de Educador
até os dias de hoje. Professor Irineu está fazendo
sua linda trajetória nesta
escola desde então, contribuindo para formação
de vários adolescentes
jovens que hoje são
V e r e a d o r P r o f e ss o r e r i c r e c o n h e c e t r a b a l h o
cidadãos responsáveis e
s o c i a l e e n t r e g a d i P lo m a a o P r o f e ss o r i r i n e u
críticos, exercendo sua
r odrigues l aurindo
cidadania com muita digEm Sessão Solene comemo- nidade, responsabilidade, ou seja,
rativa ao “Dia do Professor”, fazendo a diferença na sociedade.
realizada na quinta feira, dia 15 de Muitos de seus ex-alunos são
outubro, na Câmara de Pindamo- profissionais reconhecidos, entre
nhangaba, o vereador Professor eles há professores, engenheiros,
Eric (PR) prestou significativa advogados, entre outros.
Com seu jeito simples de ser,
homenagem ao colega e também professor, Irineu Rodrigues Irineu pautou seu trabalho sempre
na afetividade e amor, pois ama
Laurindo.
O educador Irineu Laurindo o que faz. É criativo, dinâmico,
nasceu em Pindamonhangaba no sempre ensinou com paixão.
dia 28 de junho de 1960. É filho Trabalha com projetos que dede Benedito Laurindo e Maria senvolve o gosto pela leitura, o
Zenaide de Aquino. Foi casado espírito de liderança tornando-os
com dona Maria Aparecida por jovens protagonistas. Os projetos
vinte e um anos e hoje cria e educa são: Leitura e Interpretação,
a filha Dilcéia Aparecida sozinho, Elaboração de Telejornal, Carta
pois este ano ficou viúvo. Seu para Amigos, Meu Bairro Minha
sonho era ser médico, mas não Vida, Edição de Livros com dia
foi possível pela sua condição de autógrafo e Teatro. “Professor
financeira. Porém, foi cursando Irineu merece esta justa homenaa Faculdade de Letras que des- gem por ter um coração enorme
cobriu sua vocação: ser professor. e por ser uma homem guerreiro
Iniciou a carreira em 1984 e de fibra”, concluiu o vereador
como professor eventual em Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

merecem um local adequado e planejado para
ficar enquanto SeuS familiareS trabalHam

A construção de uma creche
especial para atender os idosos
de Pindamonhangaba. A reivindicação é do Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba,
Vereador Felipe César – FC
(PMDB) e foi feita ao Setor
competente da Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio de
requerimentos apresentado em
sessão ordinária. O vereador
entende que “as pessoas da terceira idade merecem um local
adequado e planejado para ficar
enquanto seus entes queridos
trabalham, estudam e desenvolvem outras atividades”.
Para o Vereador, “é preciso
dar conforto e tranquilidade
para quem já contribuiu com
o desenvolvimento da cidade
e do País e nada mais justo que
oferecer um espaço planejado
para os nossos idosos”.
PORTAIS NAS
ENTRADAS DE
PINDAMONHANGABA
O Vereador Felipe César –
FC encaminhou solicitação ao
Executivo pedindo a realização
de estudos visando a construção de portais nas entradas da
cidade, para atender os turistas
que visitam Pindamonhangaba, com a instalação de câmeras
que poderão contribuir para
a segurança da população.
“A maioria dos municípios,
principalmente os turísticos,
apresentam um portal nas suas

entradas, que atendem tanto
aos turistas com as indicações
dos principais pontos turísticos
da cidade; como também na
segurança, com instalação de
câmeras e guardas municipais
que poderão atuar em conjunto
com as polícias civil e militar”,
enfatiza Felipe César – FC.
TURISMO NO BOSQUE
O Vereador Felipe César
– FC solicita à Administração
Municipal que promova a
realização de estudos com o
objetivo de dotar o Bosque da
Princesa de mais incentivos
turísticos. A ideia é que seja
criado na “ilha” do bosque um
mini-zoológico, com acesso
por teleférico e uma passarela
ligando o Bosque ao zoológico,
na ilha.
Felipe César quer, ainda, a
construção de uma plataforma
para a terceirização de passeios
de lanchas e chalanas ao longo
do Rio Paraíba. Ele pede a criação da Casa da Cultura, com
instalação de barracas para que
os artesãos da cidade possam
expor e vender seus trabalhos
aos turistas que visitam o Bosque da Princesa. “Precisamos
incrementar mais o turismo em
Pindamonhangaba. Temos um
trecho do rio que, outrora, foi
muito utilizado e agora está
parado. Precisamos reativar
este tipo de turismo na cidade”,
destaca o Vereador.

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

Cal homenageia gestora Toninho da Farmácia a
Vereador Janio
da Escola do Ipês II no pedido dos moradores visita
Lerario enaltece
Dia do Professor
Bonsucesso e Beira Rio
Pindamonhangaba por
O vereador Toprêmio da “Revista Isto É”
ninho da Farmácia
Divisão

H onraria foi
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(PDT) continua em
contato direto com a
população, ouvindo
seu pleitos e buscando junto aos órgãos
públicos, soluções
para os seus problemas.
Vereador toninho da farmácia com moradores
do bairro do bonsucesso
Bairro do
Bonsucesso
O vereador esteve com a trabalho parlamentar. Por secomunidade do Bonsucesso rem localidades afastadas do
e, na oportunidade, recebeu centro da cidade, merecem de
dos moradores, diversas nós, uma atenção especial”,
reivindicações como:
destaca.
- Implantação da rede
Bairro Beira Rio
de água potável na Estrada
O vereador Toninho da
Antônio Teodoro;
Farmácia também esteve
- Melhorias na estrada de reunido com os moradores da
acesso à comunidade;
Travessa Duque de Caxias,
- Estudos visando a co- no bairro Beira Rio e, recelocação de 2 postes com lu- beu o pedido para que junto
minárias na Estrada Antônio aos órgãos competentes, lute
por estas melhorias:
Teodoro;
- Colocação de 6 postes
- Limpeza das fossas sépticas das residências, que se com luminárias na Travessa
encontram completamente Duque de Caxias;
- Asfaltamento da travescheias.
“O contato com as co- sa Duque de Caxias;
- Estudos visando a intermunidades rurais é de vital
importância para o nosso ligação da travessa Duque
de Caxias com a
rua Conselheiro
Rodrigues Alves.

recebida pelo prefeito
e vereador diz que iSSo

é reSultado de uma boa adminiStração

Professoras da

a Professora homenageada

escola serafim ferreira ,

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) por
ocasião da Sessão Solene
em comemoração ao Dia
do Professor, no último dia
15 de outubro, homenageou
a professora Cláudia Inês
dos Santos.
Nascida em Coruputuba,
a professora Cláudia estudou na Escola Martinico
Prado e na Escola Mário
Tavares, formando-se em

c láudia i nês dos s antos ,
terra dos iPês ii

junto com as

do bairro

Pedagogia na Escola João
Gomes de Araújo.
Há 24 anos, Cláudia é
professora da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba e, há 10 anos,
nomeada como gestora da
Escola Serafim Ferreira,
no bairro Terra dos Ipês
II, onde atua com extrema
dedicação e competência e,
por isso, recebeu a mensagem de seus colaboradores:

Cláudia,
Dizer obrigado, às vezes não é suficiente para agradecer
a pessoa tão especial que você é.
Uma pessoa que sempre nos estende as mãos amiga e,
em todos os momentos, está ao nosso lado, nos auxiliando
e amparando.
Uma pessoa de grande simplicidade, mas rica em ações.
Agradecemos a Deus, a dádiva de tê-la conosco, em
nosso dia a dia.
Você faz a diferença, amiga.
Desejamos que você alcance todos os seus sonhos, ter
sua amizade é um verdadeiro privilegio.
Essa é uma singela homenagem das pessoas que a amam.
Com Carinho
Equipe da Escola Serafim Ferreira

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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vimento, entre outros. As
categorias da premiação
foram divididas em quatro pontos: Indicadores
Fiscais/Sustentabilidade
Financeira - Pindamonhangaba ficou em 39º lugar -;
Indicadores Econômicos/
Padrão de Vida e Comércio
Exterior – a cidade ocupou
o 24º lugar -; Indicadores Sociais e, por último,
Indicadores Digitais. No
ranking final, entre os
municípios de porte médio,
Pindamonhangaba ficou
em 21º lugar.
Janio Lerario fez questão de exaltar o prêmio.
“21ª colocação entre as
melhores cidades de porte
médio em desenvolvimento é o resultado de muita
luta, empenho, determinação e trabalho do prefeito,
dos vereadores e toda a
Administração, pois não
podemos medir esforços
quando se trata de adquirir
benefícios para a cidade.
Este prêmio vem mostrar
um momento importante
em que todos nós somos
beneficiados”, concluiu o
vereador Janio Lerario.

Fotos: Divisão

O 1º secretário da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) afirmou
nesta sexta-feira que está
“extremamente feliz e satisfeito” pela divulgação
dos resultados da pesquisa
da “Revista Isto É” que
colocou Pindamonhangaba entre as melhores
cidades brasileiras, dentre
os 5.565 municípios brasileiros. Para Janio, “isso
é o resultado de uma boa
administração”.
Dentre os 5.565 municípios brasileiros pesquisados e auditados, Pindamonhangaba recebeu o
prêmio em várias categorias analisadas. Segundo
dados da publicação, para
criar o ranking os pesquisadores fizeram um
mapeamento através do
Índice de Inclusão Social
e Digital (IISD), com base
em indicadores extraídos
de fontes primárias, como
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), Secretaria do
Tesouro Nacional (STN),
Ministério do Desenvol-

Divisão

da

assistente

Vereador toninho
da

farmácia

recebe

Pedido dos moradores
da

traVessa duque

caxias,

no

de

beira rio

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
De
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Doação de cabelo para perucas
e caminhada em Moreira César
Pindamonhangaba
está realizando a campanha “Outubro Rosa”
e a população pode ajudar as mulheres que
lutam contra o câncer de
mama. Nesta terça-feira (20), acontece a doação de cabelo para fazer
perucas. Esta atividade
será realizada no Recinto São Vito, em Moreira César, a partir das 9
horas. O corte será feito
por dois salões de beleza
parceiros da campanha.
A campanha “Outubro
Rosa” conta com uma
série de atividades. Ainda a partir das 8 horas
desta terça-feira, haverá
a Caminhada Rosa, em
Moreira César. A saída
será do Recinto São Vito.
O percurso será pelas
ruas do Distrito e retorno
ao Recinto para dar continuidade às ações da campanha.
No período da tarde,
acontece a Missa Rosa,
também em Moreira César. A celebração está
marcada para as 16 horas,
na Paróquia São Vicente
de Paulo.
As unidades de saúde
também estão realizando

Divulgação CMDM

Prefeitura
forma
mais de
200 alunos
em dança
e rítmos
a caminhada rosa de
sábado (17) contou com
a presença de muitos
apoiadores da campanha

PROGRAMAÇÃO
várias atividades. No Cisas, também haverá corte
de cabelo para fazer perucas e orientações sobre
prevenção ao câncer. Para
conhecer a programação
das unidades de saúde
basta ir a mais próxima
de casa e se informar.

oITaVa jornada de PedagogIa
começa nesTa Terça na FUnVIc
A Funvic – Fundação Universitária Cristã de Pindamonhangaba realiza a VIII Jornada Acadêmica com o tema
“Ensinar Educando Para a
Paz”, com início nesta terçafeira (20), e encerramento na
quinta-feira (22).
Durante a Jornada outros
assuntos serão abordados

como, “Entre o real e o ideal: algumas reflexões sobre e
papel social da escola”, com o
professor especialista MBA,
Adreiton Ferreira Bellarmino
de Deus (Ton); Apresentação
do Ciclo de Projeto Sociais de
Pindamonhangaba com a presença da Apamex, representantes do Salesiano, do Projeto

Crescer e dos Salesianos Jataí;
“O ensino das religiões na escola pública e a construção de
paz com tolerância”, com o
professor dr. Júlio Paulo Tavares Zabatiero; e “A paz começa
na alma” professor mestre em
Ciências, Laureano Guerreiro
Bogado.
O ingresso custa R$ 15 o

dia, e R$ 40 para os três dias.
Para aquisição de ingressos ou
mais informações, entrar em
contato com as alunas do curso: Cristiane (12) 9 8182-3036,
cristrca@gmail.com;
Alana
(12) 9 9706-3950, alana_
dpaula@hotmail.com ou pelo
email da fundação pedagogia.
pinda@funvic.edu.br.

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza,
nesta quarta-feira (21),
a formatura de mais de
200 alunos das oficinas de
danças e ritmos realizadas
nos centros comunitários,
como parte do programa
Nosso Bairro. O evento
será realizado às 19 horas,
no Teatro Galpão.
Antes da entrega dos
certificados, os alunos
realizarão apresentações
no palco do teatro, para
familiares e convidados.
Participam da formatura
os grupos de dança de salão
do Cidade Jardim, dança de
ritmos do Ouro Verde e Vila
São Benedito, balé do Cidade Jardim e Karina Ramos,
dança de rua do Cerâmica e
do Vila Rica, e capoeira do
Vila São Paulo e Bela Vista,
além de convidados de projetos anteriores.
As oficinas de bairros
são realizadas pela Secretaria de Governo por
meio do Departamento de
Turismo, e estarão encerrando as atividades este
ano, com retorno previsto
para janeiro de 2016. O
‘Nosso Bairro’ já atendeu
mais de 10 mil pessoas
durante seus três anos de
edição.

Prazo para isenção do IPTU termina dia 29
Veja os docUmenTos
necessárIos:
• Carnê do iPtu de 2015 ou
certidão de isenção do ano citado,
• rg e CPF, ou certidão de
nascimento de todos os moradores
da residência,

A Prefeitura de Pindamonhangaba concede isenção do
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU - para famílias que
atendem aos critérios da Lei nº
4.372, de 2005. Os que necessitam deste benefício devem fazer
a solicitação até o dia 29 deste

mês. É necessário ir ao setor
de Protocolo da Prefeitura ou à
Subprefeitura, em Moreira César.
O prazo termina dia 29, pois,
o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28,
foi transferido para o dia 30. O
Divulgação

• Comprovante de residência
atualizado,
• Certidão de casamento ou óbito
(se for o caso),
• Cópia do comprovante de renda
(inSS) atualizado do requerente
(extrato bancário não será aceito),
• Comprovante de renda dos
demais moradores,
• documento do imóvel do
requerente,
• declaração de responsabilidade
do proprietário, escrita de próprio
punho.

Pedido deve ser solicitado na Prefeitura ou
subprefeitura de moreira césar

atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, sem interrupção para almoço.
A solicitação de isenção deve
ser requerida sempre no ano
anterior ao do lançamento, que
é feito no último dia útil de outubro. Este benefício é para
àqueles que possuam somente
um único imóvel e nele sejam

residentes pessoas que sejam
aposentadas ou pensionistas,
com renda familiar não superior a R$ 971,10, que representa
13 UFMP’s - Unidade Fiscal do
Município de Pinda, ex-combatentes, pessoas com deficiência
física ou mental e que morem
crianças legalmente adotadas
ou tuteladas, com idade não superior a 18 anos.
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DECRETO Nº 5231, de 16 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
DECRETO Nº 5230, de 16 de setembro de 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5231, de 16 de setembro de 2015.

PORTARIA GERAL Nº 4.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c a Lei nº 9.785, de
29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os
vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins habitacionais no
Município.
R E S O L V E:Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial
Bosque do Imperador” ficando desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema
de circulação, implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes
características e elementos:I – Denominação do Loteamento:- Loteamento Residencial “Bosque do Imperador”
II – Localização do Loteamento: Rua Japão, Bairro Campo Alegre, Matrícula nº 57.956 do Cartório
de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a Sigla SO 21-12-04-032000, arquivado no Processo Externo da PMP nº 24002, de 26 de agosto de 2014.
III – Proprietário do Loteamento:- Santa Marta Urbanização e Incorporação Ltada – SPE
CNJP/MF 14.427.536/0001-00
IV – Composição:- 12 (doze) quadras, compostas por 125 (cento e vinte e cinco) lotes residenciais
e 25 (vinte e cinco) lotes de uso misto, totalizando 150 (cento e cinquenta) lotes com área de
71.695,68 m2 (48,39% da área total do Loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:a) Área destinada a sistema viário:38.817,64 m2 ( trinta e oito mil e oitocentos e dezessete metros quadrados e sessenta e quatro
decímetros quadrados) - 24,17%
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):8.620,35m2 (oito mil e seiscentos e vinte metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados)
– 5,82%
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público: 32.026,71 m2 (trinta e dois mil e vinte e seis metros
quadrados e setenta e um decímetros quadrados) – 21,62 %
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 150):71.695,68 m2 (setenta e um mil e seiscentos e noventa e cinco metros quadrados e sessenta e
oito decímetros quadrados) – 48,39%
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma
para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos
projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 24.002, de 26/08/2014, devendo
ser rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta de esgoto;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data
da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 3; 4 e 5 da Quadra
“A” (área de 1,986,53m2); 25 e 26 da Quadra “B” (área de 1.322,15m2); 40 da Quadra “D” (área
de 602,91m2); 55 da Quadra “E” (área de 609,93m2); 61 da Quadra “F” (área de 613,04m2); 91
da Quadra “G” (área de 655,27m2); 100 e 101 da Quadra “H” (área de 1326,97m2); 126 e 127 da
Quadra “J” (área de 1114,83m2); 135, 136, 147, 148 e 149 da Quadra “L” (área de 4.524,26m2) e
150 da Quadra “M” (área de 1697,95m2); totalizando 19 (dezenove) lotes com área de 14.453,61m2
avaliados
em R$ 2.407.682,23 (dois milhões e quatrocentos e sete mil e seiscentos e oitenta e
dois reais e vinte e três centavos).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras
de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente
Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia de
hipoteca, de que trata o parágrafo único do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.
Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o
comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos
projetos aprovados.
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar
a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes
no Processo Externo PMP nº 24002/2014
Art. 8º A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral do disposto na
presente portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5230, de 16 de setembro de 2015.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO

CRÉDITO(S)
FICHA

VALOR

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

7

4.000,00

54

2.000,00

119

1.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FÍSICA
CRÉDITO(S)

125

010640 - 04.121.0006.2004 - Manut.da
Administração de Órgãos Afins
CLASSIFICAÇÃO

FICHA

3.3.90.36.00 - OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA FÍSICA
010210 - 04.122.0005.2003
- Manutencao
do Gabinete
e Dependências
010650 - 04.127.0006.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
Afins
3.3.90.36.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA

7
54

1.000,00

174

4.000,00
1.000,00

119

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS
- PESSOAL
CIVIL de Órgãos Afins
010630 - 04.125.0006.2004
- Manut.da
Administração

241

011030 - 04.128.0005.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
Afins
3.3.90.36.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA

125

3.3.90.39.00 - OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
JURÍDICA
010640 - 04.121.0006.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos PESSOA
Afins
011114 - 10.302.0020.2025
- Manut.da
Assistência -Médica
Ambulatorial
3.3.90.36.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
FÍSICA
3.3.90.32.00 - MATERIAL,
OU SERVIÇO
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
010650 - 04.127.0006.2004
- Manut.daBEM
Administração
de Órgãos
Afins
011221 - 12.306.0009.2013
- Manutenção
e Serviços
de Merenda
Escolar
3.3.90.36.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA

011114 - 10.302.0020.2036
Atenção Básica
10.302.0020.2025 - Manutenção
Manut.da Assistência
Médica Ambulatorial
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00 -- MATERIAL,
MATERIAL, BEM
BEM OU
OU SERVIÇO
SERVIÇO PARA
PARA DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
GRATUITA

1.000,00
1.000,00

292
128

7.000,00
1.000,00

346
137

405.000,00
1.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL
DE CONSUMO
PREFEITURA
MUNICIPAL
010760 - 27.813.0017.2015
- Manutenção
do Parque
da Juventude DE PINDAMONHANGABA 392
011250 - 13.391.0014.2020
- Promoção
Cultural e Artística
3.3.90.39.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA
174

4.000,00

3.3.90.36.00 - OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA
010920 - 04.123.0005.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos -Afins
011510 - 16.482.0015.2004
- Manut.da
3.3.90.14.00
- DIÁRIAS - PESSOAL
CIVIL Administração de Órgãos Afins

50.000,00

1.000,00

454
241

- 04.125.0006.2004
-SERVIÇOS
Manut.da
Administração
de Órgãos
AfinsFÍSICA
3.3.90.36.00
- OUTROS
DE TERCEIROS
-Afins
PESSOA
011030010630
- 04.128.0005.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
3.3.90.39.00
- OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
TOTAL
DE- OUTROS
CRÉDITOS
3.3.90.39.00
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
- 04.121.0006.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos Afins
011114010640
- 10.302.0020.2025
- Manut.da
Assistência
Médica Ambulatorial
3.3.90.39.00
- OUTROS
DE PARA
TERCEIROS
PESSOAGRATUITA
JURÍDICA
3.3.90.32.00
- MATERIAL,
BEMSERVIÇOS
OU SERVIÇO
DISTRIBUIÇÃO

- 04.127.0006.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
Afins
011221010650
- 12.306.0009.2013
- Manutenção
e Serviços
de Merenda
Escolar
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
3.3.90.39.00
- OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO

CLASSIFICAÇÃO
010760 - 27.813.0017.2015 - Manutenção
do Parque da Juventude

011250 - 13.391.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística
010210
- 04.122.0005.2003
- Manutencao
do Gabinete e Dependências
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE DE
CONSUMO
3.3.90.36.00
- OUTROS
SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00
- OUTROS -SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
- 04.123.0005.2004
Manut.da
Administração
de Órgãos
011510010920
- 16.482.0015.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
Afins Afins
010410
04.122.0005.2029
Manut.da
Adm.da
Procuradoria
Jurídica
3.3.90.39.00
- OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
3.3.90.36.00
- OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO
- 04.128.0005.2004
- Manut.da
Administração de Órgãos Afins
TOTAL011030
DE CRÉDITOS
010620
- 04.127.0006.2004
- Manut.da
Administração de Órgãos Afins
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO

292

1.000,00
1.000,00
480.000,00
7.000,00

346

129

1.000,00
405.000,00

138

1.000,00
50.000,00

392

FICHA

VALOR

454

172
8

4.000,00
2.000,00
4.000,00

547

244
53

1.000,00
1.000,00
2.000,00
480.000,00

290
120

7.000,00
1.000,00

348

405.000,00

FICHA 391

VALOR 50.000,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

© SIAP-Geo

ANULAÇÃO
DE DOTAÇÕES
011221 - 12.306.0009.2013 - Manutenção e
Serviços de Merenda
Escolar

3.3.90.39.00
- OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
3.3.90.39.00
- OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA
010410011510
- 04.122.0005.2029
- Manut.da
Adm.daAdministração
Procuradoria de
Jurídica
- 16.482.0015.2004
- Manut.da
Órgãos Afins
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO
010620TOTAL
- 04.127.0006.2004
- Manut.da Administração de Órgãos Afins
DE ANULAÇÕES
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

8

455

4.000,00
2.000,00

53

546

2.000,00
1.000,00
480.000,00
1.000,00

120

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2015.

© SIAP-Geo

PREFEITURA
MUNICIPAL
PINDAMONHANGABA
Vito Ardito
LerárioDE
- Prefeito
Municipal
Domingos Geraldo
- Secretário
Pindamonhangaba,
16 de Botan
setembro
de 2015. de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5229, de 16 de setembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Domingos Geraldo Botan
Dispõe
sobre o remanejamento de recursos
orçamentários.
Prefeito
Municipal
Secretário
de Finanças

DFI /

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

VALOR

65

16.000,00

153

50.000,00

170

1.000,00

178

13.000,00

010810 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
011030 - 04.128.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos
Afins
CRÉDITO(S)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CLASSIFICAÇÃO

011111 -- 04.122.0005.2023
10.122.0004.2019 -- Manut.
Manutenção
da Folha
deFiscal
Pagamento
010440
da Adm.
Jurídico
Administrativo
3.1.90.16.00 -- OUTROS
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS
PESSOAL
CIVILFÍSICA
3.3.90.36.00
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
- PESSOA

292
FICHA

46.000,00
VALOR

© SIAP-Geo

310
65

17.000,00
16.000,00

3.3.90.14.00 -- OUTROS
DIÁRIAS -SERVIÇOS
PESSOAL CIVIL
3.3.90.39.00
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011112 -- 04.122.0004.2019
10.301.0020.1025 -- Manutenção
Equipamentos
Geral
010760
daem
Folha
de Pagamento

313
153

100.000,00
50.000,00

4.4.90.52.00 -- OUTRAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PERMANENTE
3.1.90.16.00
DESPESAS
VARIÁVEIS
PESSOAL CIVIL
011112 -- 04.122.0004.2019
10.301.0020.2025 -- Manutenção
Manut.da Assistência
Ambulatorial
010810
da Folha Médica
de Pagamento

323
170

5.000,00
1.000,00

011111 -- 04.131.0024.2041
10.301.0020.2025 -- Manutenção
Manut.da Assistência
Médica Ambulatorial
010720
de Eventos

3.3.90.36.00 -- VENCIMENTOS
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA
325
3.1.90.11.00
E VANTAGENS
FIXAS-PESSOAL
CIVIL
178
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
011112 -- 04.128.0005.2004
10.301.0020.2036 -- Manut.da
Manutenção
Atenção Básica
011030
Administração
de Órgãos Afins
3.3.90.39.00 -- OUTROS
OUTROS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE
DE TERCEIROS
TERCEIROS PESSOA
PESSOA JURÍDICA
JURÍDICA
3.3.90.39.00
011113 -- 10.122.0004.2019
10.302.0020.2025 -- Manutenção
Manut.da Assistência
Ambulatorial
011111
da Folha Médica
de Pagamento
3.3.90.30.00 -- OUTRAS
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.90.16.00
CIVIL
010710
- 04.122.0004.2019 -DESPESAS
ManutençãoVARIÁVEIS
da Folha dePESSOAL
Pagamento
011114 -- 10.301.0020.2025
10.302.0020.2025 - Manut.da
Manut.da Assistência
Assistência Médica
Médica Ambulatorial
Ambulatorial
011111
3.1.90.16.00 - OUTRAS -DESPESAS
VARIÁVEIS PESSOAL
CIVIL
3.3.90.32.00 -- DIÁRIAS
MATERIAL,
BEM OU CIVIL
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.14.00
PESSOAL
010790 - 23.695.0018.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins
011115 -- 10.301.0020.1025
10.305.0004.2019 - Equipamentos
Manutenção daem
Folha
de Pagamento
011112
Geral
3.3.90.39.00 - OUTROS -SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA
3.1.90.16.00 -- EQUIPAMENTOS
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS
PESSOAL CIVIL
4.4.90.52.00
E MATERIAL
010820
- 04.122.0004.2019 - Manutenção
da FolhaPERMANENTE
de Pagamento
011530 -- 10.301.0020.2025
04.122.0004.2019 -- Manut.da
Manutenção
da FolhaMédica
de Pagamento
011112
Assistência
Ambulatorial
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
E VANTAGENS
FIXAS PESSOAL
CIVIL
3.1.90.16.00 -- OUTROS
OUTRAS DESPESAS DE
VARIÁVEIS
PESSOAL
CIVILFÍSICA
3.3.90.36.00
TERCEIROS
- PESSOA
010920
- 04.123.0005.2004 -SERVIÇOS
Manut.da Administração
de Órgãos
Afins
TOTAL
DE
CRÉDITOS
011112
10.301.0020.2036
Manutenção
Atenção
Básica
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00
- OUTROS -SERVIÇOS
DE TERCEIROS
JURÍDICA
011111
- 10.301.0020.2025
Manut.da Assistência
MédicaPESSOA
Ambulatorial
011113
- 10.302.0020.2025
- Manut.da
Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO

3.3.90.30.00
- MATERIAL
DE CONSUMO
011113
- 10.302.0004.2019
- Manutenção
da Folha de Pagamento
011114
- 10.302.0020.2025
Manut.da Assistência
Médica
Ambulatorial
ANULAÇÃO
DE DOTAÇÕES
3.1.90.16.00
- OUTRAS -DESPESAS
VARIÁVEIS
PESSOAL
CIVIL

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. Os Ambulantes tem que

011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial

148.000,00
46.000,00

336
310

8.000,00
17.000,00

141
347
313

1.000,00
7.000,00
100.000,00

101
359
323

50.000,00
7.000,00
5.000,00

182
554
325
244
328

13.000,00
2.000,00
1.000,00
421.000,00
46.000,00
148.000,00

314
336

12.000,00
8.000,00

347
FICHA

3.1.90.16.00
-- OUTRAS
VARIÁVEIS
PESSOAL
CIVIL
3.1.90.91.00
SENTENÇAS
JUDICIAIS
011113
- 10.302.0020.2025
-DESPESAS
Manut.da
Assistência
Médica
Ambulatorial
011530
- 04.122.0004.2019
Manutenção
daTERCEIROS
Folha de Pagamento
3.3.50.39.00
- OUTROS -SERVIÇOS
DE
- PESSOA JURÍDICA

3.1.90.16.00
- OUTRAS -DESPESAS
VARIÁVEIS
PESSOAL
CIVIL
011113
- 10.302.0020.2025
Manut.da Assistência
Médica
Ambulatorial
TOTAL DE CRÉDITOS
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00
13.000,00

328
292

24.000,00

331

3.3.90.32.00
- MATERIAL,
BEM OUCLASSIFICAÇÃO
SERVIÇO PARA
011113
- 10.302.0020.2025
- Manut.da
Assistência
MédicaDISTRIBUIÇÃO
Ambulatorial GRATUITA
011115
-- 10.305.0004.2019
Manutenção
daTERCEIROS
Folha de Pagamento
010410
04.122.0005.2005
PrecatoriosDE
Judiciais
3.3.90.36.00
- OUTROS --SERVIÇOS
- PESSOA FÍSICA

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

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.000,00
VALOR

338
359
50

100.000,00
7.000,00
16.000,00

601
554

148.000,00
2.000,00
© SIAP-Geo

602

421.000,00
5.000,00

613

4.000,00

011510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento

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

ANULAÇÃO
DE DOTAÇÕES
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
PESSOAL CIVIL
011520 - 04.122.0004.2019 - Manutenção
da Folha de Pagamento
CLASSIFICAÇÃO

540

FICHA

3.1.90.16.00
- OUTRAS -DESPESAS
PESSOAL CIVIL
010410
- 04.122.0005.2005
Precatorios VARIÁVEIS
Judiciais
TOTAL
DE ANULAÇÕES
3.1.90.91.00
- SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000,00

VALOR

551
50

1.000,00
421.000,00
16.000,00

© SIAP-Geo

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2015.

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS
Criada Pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962
Utilidade Pública = Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2.001
CNPJ nº 04.360.419/0001-05

Vito Ardito
Lerário
- Prefeito
Pindamonhangaba,
16 de
setembro
de 2015.Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
DFI /

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

EDITAL DE INSCRIÇÃO
O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 01 de outubro de
2015, Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - Pindamonhangaba/SP., consoante aos artigos 9º §
2º, combinado com o item 8 do artigo 10; art. 20 §1º e § 2º; e art. 21; e com a competência estipulada pelo
art. 11, todos do Estatuto desta Academia, cuja Comissão constituída por 3 acadêmicos titulares que
organizará a Eleição para o quadriênio , nos termos do art. 2º e das seções A, B, C e D (artigos 4º a 7º ),
resolve declarar:
1) Fica aberta a inscrição de chapas completas, de 05 de outubro a 29 de outubro de 2015, no
endereço supra evidenciado, sede da A.P.L., para ELEIÇÃO DE NOVO CONSELHO DIRETOR, que deve
ser constituído por 6 membros, a saber:
1. Presidente
2. Vice-presidente
3. 1º secretário
4. 2º secretário
5. 1º tesoureiro
6. 2º tesoureiro

4) Não serão aceitas inscrições de Chapas incompletas (parágrafo2) e somente poderão concorrer
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente Acadêmicos Titulares ( parágrafo 4).

PREGÃO Nº. 232/2015

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

A Prefeitura comunica que no PP nº. 232/15, que cuida de “contratação de empresa especializada
em prestação de serviço referente a trabalho artístico em cenografia para atender às festividades
natalinas”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Pregoeiro e parecer da Secretaria de
Assuntos
DFI /Jurídicos, nega provimento à intenção de recurso manifestada em ata pelas empresas
J de O Souza Eventos ME; e VW Estrutura Metálica e Eventos Ltda. ME, e considera a presente
licitação FRACASSADA, com base nas leis federais 8666/93 e 10520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2015.

Presidente

________________________________________________________________________________

© SIAP-Geo

Conselho de Defesa do Meio Ambiente
CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2015.
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “10ª Reunião Ordinária de
2015”, cuja pauta vem a seguir:

349

97.000,00
379.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.539, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR o Sr. Luis Fernando Faria do emprego de provimento em comissão de
Coordenador de Praça Esportiva, a partir de 1º de outubro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro
de 2015.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
© SIAP-Geo
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.824, DE 05 DE OUTUBRO DE 2015.
© SIAP-Geo
Denomina o trecho da estrada localizada entre a Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, estendendose até a Avenida Vidigal Neto, de Estrada Municipal ROMEU RONCONI (antiga Estrada do Ipiranga)
(Projeto de Lei nº 111/2015, de autoria do Vereador José Carlos Gomes – Cal).
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 Estrada Municipal ROMEU RONCONI (antiga Estrada do Ipiranga) o
trecho da estrada localizada entre a Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, estendendo-se até a
Avenida Vidigal Neto, na Região Leste.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREGÃO Nº. 196/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 196/15, que cuida de “aquisição de gaveteiros e armário
odontológico com gaveteiro”, a Autoridade Superior, com base nos pareceres da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, anexo aos autos, dá provimento aos recursos interpostos pela empresa
CT Araújo Móveis – ME (proc. 25603/2015 e 27118/2015), determinando a anulação do item 02,
nos termos do art.3 da lei 8666/93 e súmula 473 do STF, e homologa e adjudica o procedimento
licitatório supra, em favor da(s) empresa(s) (itens/lotes): AP DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (01).
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº. 200/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 200/15, que cuida de “contratação de empresa especializada
em serviços de manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento
de peças quando necessário, para os refrigeradores e freezers instalados nas unidades escolares
e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Pindamonhangaba”, a Autoridade
Superior, de acordo com o parecer da área técnica da Secretaria de Educação e Cultura,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor da(s) empresa(s) (itens/lotes):
AG DA SILVA MANUTENÇÃO ME (01).
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº. 209/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 209/15, que cuida de “aquisição de gás de cozinha para
atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município de Pindamonhangaba”,
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra, em favor da(s) empresa(s) (itens/lotes): GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA (01, 02, 03, 04).
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº. 212/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 212/15, que cuida de “aquisição de materiais diversos.
Aplicação: abastecimento das Unidades de Saúde”, a Autoridade Superior, com base nos pareceres
da Secretaria de Assuntos Jurídico e Departamento de Finanças, anexos aos autos, nega
provimento ao recurso interposto pela empresa Pedro Cesar Borges Ramos ME (PMP 27183/2015),
e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor da(s) empresa(s) (itens/
lotes): MUTEKI COMERCIAL LTDA EPP (03, 06, 07, 08); ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI (01, 02, 04, 05).
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº. 241/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 241/15, que cuida de “aquisição de alimento para nutrição
oral para o paciente Luiz Otavio Laurindo Machado, conforme mandado judicial nº. 854335.2011.8.26.0445/2014”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra, em favor da(s) empresa(s) (itens/lotes): EMPORIO HOSPITALAR
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA (01).
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 277/2015
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. 277/15, referente à “aquisição de gás
líquido de 13kg e 45kg para consumo da administração geral da Prefeitura de Pindamonhangaba,
consumo estimado para 12 meses”, com encerramento dia 16/11/15 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, 19 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 278/2015
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. 278/15, referente à “aquisição de livros
para as unidades escolares e para o núcleo de apoio psicopedagógico localizado no bairro do Pasin
e bairro Bela Vista”, com encerramento dia 17/11/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 19 de outubro de 2015.

CONVOCAÇÃO PARA A 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a

Dia:

28/10/2015

Horário: 8h30
Local:

CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

 Deliberação para a complementação de verba Federal/2015 para
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças - Lar Irmã Júlia
 Destinação de verba Municipal Proteção Social Especial Alta
Complexidade para Lar São Vicente de Paulo
 Proposta de alteração da Lei de criação do CMAS (Lei n. 3199/1996)
 Alteração do Regimento Interno do CMAS

Estratégias para captação de verba para o FUNDEMA;
Mostra de Cinema Ambiental (filmes e debates);
Conselheiros com ausência nas reuniões;
Demais assuntos a serem sugeridos no momento da reunião.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Fone: (12)3642-3909 / 9102-1562

Dia: 20/10/2015 (terça-feira)

AEmpresa R. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36, estabelecida
a Rua Bananal, nº 70, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do
funcionário ANTONIO CEZAR JUSTINO FERREIRA, portador da CTPS n.º 88405 serie 374 SP,
admitido em 19/05/2015, ausente desde 15/09/2015, no prazo de 24 horas

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TOTAL DE ANULAÇÕES

PAUTA:

Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - CEP 12400-280 - Pindamonhangaba/SP.

COMUNICADO

011114 - 10.302.0020.2036 - Manutenção Atenção Básica

DFI /

comparecerem à 11ª reunião ordinária de 2015, a realizar - se:

Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.
Alberto Marcondes Santiago

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
CLASSIFICAÇÃO
FICHA
VALOR
Domingos
Geraldo Botan - Secretário de Finanças
011114
- 10.301.0020.2036
- Manutenção
Atenção Básica
Registrado
e Publicado
na Secretaria
de Assuntos Jurídicos, em 16 de setembro de 2015.
3.3.90.32.00
MATERIAL,
BEM
OU
SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
345
282.000,00
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LICITAÇÃO FRACASSADA

5) Cumprida a fase de inscrição, o Conselho Diretor, por seu Presidente, convocará Reunião
Plenária, a fim de que a Comissão Especial de Eleição apresente ao Conselho Deliberativo as Chapas
concorrentes, para a devida votação ( artigo 6º).
6) Constituídas as chapas e publicadas na imprensa, haverá votação em Sessão Plenária, a qual
ocorrerá nas dependências da sede da A.P.L., Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro, no dia 29 de
outubro de 2015, às 19h30, com o maior número de acadêmicos possível. Se houver uma única chapa
inscrita, a votação poderá ser feita por aclamação. A posse da nova Diretoria será feita no dia 18 de
dezembro de 2015.

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2015.

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de setembro de 2015.

2) Segundo o artigo 5º do Regimento Interno, os acadêmicos interessados em se inscrever deverão
constituir Chapas completas, sob a direção do candidato à Presidência, registrando-a junto à Comissão.
3) De acordo com o parágrafo 1 do Regimento Interno as Chapas deverão obedecer aos critérios da
Comissão e apresentar no momento da inscrição:
a) Requerimento de Inscrição, dirigido ao Presidente da Comissão, com assinatura de todos
os componentes da Chapa, declarando estar de acordo com as disposições estatutárias,
regimentais e regulamentares;
b) Documentos exigidos pelo Estatuto e pelo Regimento Interno;
c) Declaração de que não se encontram impedidos de participar do pleito.

97.000,00
379.000,00
379.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

282.000,00
VALOR

349
346

TOTAL DE ANULAÇÕES
CRÉDITOS

DECRETO Nº 5229, de 16 de setembro de 2015.

010760 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento



VALOR

345
FICHA

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE de
PINDAMONHANGABA
Registrado
e Publicado
na Secretaria
Assuntos Jurídicos, em 16 de setembro de 2015.

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
010720 - 04.131.0024.2041 - Manutenção de Eventos

ser morador da cidade.

FICHA

2.000,00

547
126

3.3.90.39.00
- OUTROS -SERVIÇOS
DE TERCEIROS
JURÍDICA
011114
- 10.302.0020.2025
Manut.da Assistência
MédicaPESSOA
Ambulatorial

CLASSIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE
CONSUMO
010210011250
- 04.122.0005.2003
- Manutencao
do Gabinete
- 13.391.0014.2020
- Promoção
Cultural ee Dependências
Artística

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OUCLASSIFICAÇÃO
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
JURÍDICA
010620 - 04.127.0006.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos PESSOA
Afins
010920 - 04.123.0005.2004
- Manut.da
Administração
de Órgãos
Afins
3.3.90.36.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA

1.000,00
4.000,00

137

010760 - 27.813.0017.2015
- Manutenção
do Parque
da Juventude
3.3.90.39.00
- OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
PESSOA
JURÍDICA

1.000,00

VALOR
128

3.3.90.36.00 - OUTROS
SERVIÇOS
TERCEIROS
- PESSOA FÍSICA
010410 - 04.122.0005.2029
- Manut.da
Adm.da DE
Procuradoria
Jurídica

DFI /

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

379.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
011114 - 10.301.0020.2036 - Manutenção Atenção Básica CRÉDITO(S)

010440 - 04.122.0005.2023 - Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo

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

VALOR

379.000,00

CLASSIFICAÇÃO

010630 - 04.125.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins

CRÉDITO(S)

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

346

TOTAL DE CRÉDITOS

010620 - 04.127.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins

Secretária de Assuntos Jurídicos

FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL
TRABALHAR NO FINADOS

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

010410 - 04.122.0005.2029 - Manut.da Adm.da Procuradoria Jurídica

Dispõe sobreSynthea
o remanejamento
de recursos
orçamentários.
Telles de Castro
Schmidt

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

FICHA

011114 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial

CLASSIFICAÇÃO

Horário:

14h30 (quatorze e trinta)

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a
justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Primeira chamada: 14:30
Segunda chamada: 14:45
Local: Casa dos Conselhos - Rua Deputado Claro César, no 53 - Centro

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Cep 12400-220 – Fone: (12) 3643.2223
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

COMUNICADO
A empresa A de Souza & Cia Ltda. inscrita no CNPJ sob o n 11.760.503/0001-81,
estabelecida a Rua Major José dos Santos Moreira, 841, vem comunicar o abandono
de emprego da funcionária Renata Luiza Silva de Oliveira, portadora da CTPS
16125/168 desde 19/09/2015.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

Adriana Alexandrina Nogueira
LICENÇA DA CETESB
MAIS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME, torna público que Solicitou a CETESB
a Licenças - Renovação Simplificada de Licença de Operação (LOR-S) SILIS Nº
91135388 para Impressão de material para uso publicitário. sito à Rua Expedicionário
Marcelino M. Moreira, 261, Alto do Cardoso. Pindamonhangaba.

Presidente

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Ligiane Braga

Espetáculos Convidados

Espetáculo Adulto

Espetáculo Infantil

de São Paulo, Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Distrito
Federal. O Feste será realizado
de 1º a 15 de novembro.
Espetáculos de rua serão
apresentados no Bosque da
Princesa; os adultos e infantis
serão no Espaço Cultural Teatro

Espetáculo rua – às 10 e às 15 horas

Galpão. A entrada é gratuita.
Os vencedores serão premiados com troféu a APRECIAÇÃO
POPULAR e os DESTAQUES de
cada categoria: Atriz; Ator; Ator
Coadjuvante; Atriz Coadjuvante;
Direção, Cenário; Figurino; Sonoplastia; Maquiagem; Pesquisa.

Festival de Marchinhas 2016
homenageia Walter Leme
Divulgação

Walter Leme
As inscrições seguem até dia
12 de janeiro e devem ser realizadas pessoalmente no Departamento de Cultura ou enviadas

pelos Correios. A divulgação dos
selecionados será no dia 15 de
janeiro.
De acordo com o regulamento
do Festival, o ensaio aberto dos selecionados será nos dias 27 e 28 de
janeiro, sendo a primeira eliminatória no dia 29 de janeiro, a segunda eliminatória no dia 30 de janeiro e a final, no dia 31 de janeiro.
Podem participar compositores de todo o país. Cada participante poderá inscrever até duas
composições, individual ou em
parceria.
Mais informações e solicitação de regulamento devem ser
feitas pelos telefones 3642-1080
ou 3643-2690, ou ainda pelo
e-mail cultura.pindamonhangaba@hotmail.com.

‘Pinda em Cena’ leva arte ao ouro Verde e região
Moradores do Ouro Verde e
região receberam, no sábado (17),
o Pinda em Cena, com apresentações gratuitas, realizadas pelos
artistas da cidade. O evento foi
realizado na quadra poliesportiva do bairro, com apresentação
teatral no centro comunitário.
O evento foi iniciado com a
Oficina de Cantos e Contos para
Brincar, resgatando as cantigas,
brincadeiras e histórias da cultura
popular brasileira, valorizando a
cultura tradicional da infância.
As atrações musicais do dia
foram: Aprendizes da Corporação
Musical Euterpe, Projeto Guri,
ConAtus Studio de Dança, Cia El
Azama, Escola de Dança Gorette
Von Gal, Escola de Dança Lago do
Cisne, Cia Cênica de Dança Mônica
Alvarenga, Capoeira Vida e Projeto Saindo das Ruas. O evento teve

Programação do XXXviii Feste
DE 1º A 15 DE NOVEMBRO DE 2015

Pinda divulga
Programação
do Feste 2015

As inscrições para o Festival
de Marchinhas 2016 estão abertas. Neste ano, o evento homenageará Walter Leme, um dos
idealizadores deste festival, que
é destaque em composição e interpretação de marchinhas na
cidade e região.
O Festival de Marchinhas
Carnavalescas de Pindamonhangaba é promovido pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura,
em cumprimento às Leis nº
5.315 de 21/12/2011 e 5.741, de
16/12/2014. Em sua 9ª edição, o
Festival tem como objetivo resgatar e divulgar a tradição das
marchinhas de carnaval e incentivar a criatividade dos compositores populares de todo o país.

7

variedades

Núcleo Chica Boa apresenta espetáculo “Chica Boa” na abertura do festival

Após confirmação dos grupos selecionados e suplentes, a
equipe da Prefeitura, por meio
do Departamento de Cultura,
fechou a programação do Feste 2015. Serão 21 espetáculos
convidados, de rua, adultos e
infantis, de cidades dos estados

20 de outubro de 2015

ainda a estreia da peça “O Náufrago”, com a Cia Cênica Divertida.
Os moradores puderam interagir e ‘colocar a mão na massa’ nas

oficinas com as artistas plásticas
Odila Silva e Erancleide Basaglia
e de modelagem em argila com
Felipe Callipo.
Divulgação

Peça “O Náufrago”, com a Cia Cênica Divertida

CreChe LevA
LeiturA PArA
eDuCAçãO iNFANtiL
A Creche Maria Aparecida Gomes ‘Sá Maria’, no Pasin, trabalha
com vários projetos durante o
ano, dentre eles, a ‘Hora do Conto’ e ‘ No tempo da vovó’, visando
a apresentação da leitura para as
crianças da educação infantil.
De acordo com a gestora da
unidade, essa é uma maneira de
desenvolver na criança o gosto pela leitura. “Sabemos que o
primeiro contato que a criança
tem com a leitura é através de alguém lendo para ela. É por meio
dessa prática que a leitura vai
se apresentando para a criança.
Quando chega à escola, a crian-

ça encontrará através da leitura,
um mundo mágico, habitado por
seres incríveis e que chamam a
atenção dela”, explicou.
Ela reforçou lembrando que
vários gêneros textuais são
apresentados aos alunos, no
cotidiano, não apenas nessas
ocasiões especiais. Com isso, as
crianças são preparadas para
quando ingressarem nas outras
fases escolares, já com o gosto
pela leitura e estudos, mostrando que as creches municipais se
preocupam com a formação da
base do aluno para seu aprendizado.

Ação solidária
de construtora
beneficia
crianças

Moradores
podem receber
mudas de
plantas nesta
semana

Para celebrar o Dia das
Crianças, A MRV Engenharia, por meio do Instituto
MRV, realizou no dia 12 de
outubro a ação solidária
‘Criança Feliz’, em Pindamonhangaba. A ação beneficiou mais de 70 crianças
do Lar da Criança Irmã
Júlia e da ONG Criançada
Feliz.
A campanha recebeu
doações de brinquedos,
roupas em boas condições,
além de alimentos não perecíveis. Ao todo, 256 brinquedos foram arrecadados
e fez com que esse dia fosse
ainda mais especial.
A entrega dos donativos
foi realizada em um plantão de vendas da MRV na
cidade, em uma festa que
contou com atividades recreativas para as crianças,
como brinquedos, palhaços, pintura facial e bandeirada, entre outros.

Os moradores de Pinda podem receber mudas de plantas
nesta quinta e sexta-feira (22 e
23). A distribuição é realizada
pela Prefeitura, por meio do Departamento de Meio Ambiente.
São oferecidas mudas de plantas nativas, frutíferas e ornamentais. A entrega acontece no
Viveiro da Prefeitura, localizado
na rua Noel César Pires, s/n Chácaras Reunidas, próximo à
avenida Professor Manoel César
Ribeiro.
As mudas são entregues das
8 às 10h30, mediante apresentação de senhas distribuídas no mesmo dia da entrega
e comprovante de endereço.
Cada pessoa pode retirar até
30 mudas, sendo 12 nativas,
cinco frutíferas, dez pingos de
ouro e três para calçadas. Mais
informações sobre a doação de
mudas podem ser obtidas pelo
telefone 3645-1494.

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

20 DE OUTUBRO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Divulgação

Pindenses conquistam
vagas para semiﬁnal
estadual de atletismo
Divulgação

FUTEBOL: PINDA SE
CLASSIFICA EM PRIMEIRO
A equipe de futebol
masculino de Pindamonhangaba terminou a
segunda fase da Copa
São Paulo em primeiro lugar. O último jogo
desta fase ocorreu no
sábado (17), no campo
do Fluminense e Pin-

da venceu Mogi Guaçu
por 2 a 0. Os gols foram
marcados por Lucão e
Léo. O time somou 20
pontos e isso dá direito
ao empate, além de decidir em casa.
A Copa São Paulo é
uma competição orga-

nizada pela Associação
Paulista de Futebol. De
acordo com o técnico do
time local, é um campeonato bem difícil e equilibrado, no qual, desde o
início a equipe enfrentou adversários muito
bons e competitivos.

“Terminamos a 2ª
fase com a melhor
campanha e isso nos
dá direito ao empate. A decisão será em
novembro, ainda não
há data definida”, comenta o treinador de
Pinda.

Atletas conquistam bons
resultados em maratona aquática
Realizada no último
sábado (17), em São
Sebastião, na praia de
Camburi com a participação de 400 atletas nacionais e internacionais,
entre eles o argentino
Damian Baun, campeão
do Grand Prix Fina em
setembro - em Napoli –

Itália, a prova de maratona aquática Aquaman.
Pinda obteve excelentes resultados na
prova de 1.500 metros.
A atleta Renata Garcia
de Melo conquistou o 1º
lugar na categoria Máster A, com o tempo de
36 minutos; Luís Alber-

to Miranda “Betinho”
ﬁcou com o 3º lugar na
categoria Máster C e 18º
no geral, com o tempo
de 31 minutos.
Pindamonhangaba
vem sendo bem representada e obtendo bons
resultados com outros
atletas nas provas de

maratonas aquáticas.
Os atletas participam
com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte e
também contam com a
colaboração de alguns
parceiros, como a Academia D1 Fitness.

Judoca é bronze no Paulista

Divulgação

Os atletas das categorias de base do judô da
Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba participaram da Fase
Final do Campeonato Paulista Aspirantes e conquistaram bronze para a cidade. A competição ocorreu
no último sábado (17), em
Mauá,
com a presença
de aproximadamente 950
atletas de várias cidades
do Estado de São Paulo.

Dos dez judocas que
compuseram as classes
Sub 15 e Sub 18 que formaram a equipe de Pindamonhangaba, o judoca
Tales Borges conquistou a
medalha de bronze, na categoria Sub 15 Médio.
O próximo compromisso dos judocas de Pinda é
no Torneio Caçapavense,
que acontece neste domingo (25). A cidade será
representada por 50 atletas das categorias de base.

Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer e contou
com o apoio de proﬁssionais da Secretaria de Saúde e do Departamento de
Trânsito.
Elzio José Maximiano, 69 anos, morador do
Delta, conta que adora esporte. Para ele, qualquer
atividade física é muito
bem-vinda.
Atualmente
pratica natação, atletismo,
taekwondo e pedala. Ele
revela que participou do

em altura – categoria mirim; Luiza Dantas - vicecampeã nos 50 metros
– categoria iniciantes;
Letícia Diniz - 5º lugar
(na mesma prova) e em
4º nos 500 metros. Além
destes resultados, outros
pindenses também colocaram a cidade em destaque.
A semiﬁnal está prevista para o dia 14 de novembro e os 16 primeiros
colocados participarão
da ﬁnal, marcada para
os dias 21 e 22 de novembro, em Piracicaba.
A equipe da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer parabeniza todos
os representantes.

Atletas de Pindamonhangaba conquistaram
vagas para a semiﬁnal
estadual na 8ª Etapa de
classiﬁcação do circuito
Sesi Federação Paulista
de Atletismo, ocorrida no
último sábado (17), em
Osasco, com a presença
de atletas das categorias
iniciantes, pré-mirim e
mirim.
Resultados
Natália A. Cabral
Apolinário - segundo lugar nos 150 metros, categoria pré-mirim; Mariane Tereza Evaristo Pinto
- 5º lugar (mesma prova); Thamires Evelin da
Silva - 2º lugar em salto

CIDADE OFERECE
ÚLTIMAS VAGAS PARA
CORRIDA DE RUA
Estão abertas, no Centro de Treinamento Luiz
Caloi, das 8 às 11h30 e
das 15 às 18 horas, as inscrições para mais uma
etapa do Circuito Corrida
de Rua. A Prefeitura de
Pindamonhangaba oferece 600 vagas ao todo e
os interessados devem se
apressar. Ainda há algumas vagas e o prazo ﬁnal

para inscrição termina
nesta quarta-feira (21), ou
antes, conforme a procura.
A prova acontece neste
domingo (25), a partir das
9 horas, no Parque da Cidade. A organização colocará pontos de hidratação
no percurso, seguindo as
recomendações da Confederação Brasileira de Atletismo.

Tales Borges e seu treinador

TURMA DE PEDAL MARCA PRESENÇA
NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a 4ª
Pinda Pedalada no domingo (18), reunindo dezenas
de participantes. De acordo com a organização, os
participantes pedalaram
mais de 50 km.
A Pedalada saiu do
“João do Pulo” foi até Moreira César, pela SP 62, e
os participantes pegaram
a estrada da Sapucaia para
chegar ao Graminha. Esta
ação é promovida pela

Competição teve presença de atletas das
categorias iniciantes, pré-mirim e mirim

Pinda Pedalada pela primeira vez e pretende participar de outras pedaladas.
Neide Matos Toledo,
moradora do Crispim,
aﬁrma que pedala há um
ano, foi a primeira vez
que participou. “Amei,
pretendo
acompanhar
os eventos da Prefeitura
sempre agora. Comecei a
pedalar porque é uma forma de fazer exercício ao
ar livre e sem custo. Gostei bastante do trajeto, foi

muito bom. Revi muitos
amigos e gostei muito”,
disse.
Celso Marcelino Júnior, professor, comenta
que esta iniciativa da Prefeitura é muito boa porque
oferece atividade física às
pessoas. “Além de atividade física as pessoas conhecem pontos turísticos, eu
acho muito interessante,
porque além de conhecer
as pessoas podem divulgar as belezas daqui”.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DA
RODADA DO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA PELOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE:
CAMPEONATO SUB 17
Fluminense 2 X 1 Araretama
Santos 2 X 2 Etna
CAMPEONATO SÊNIOR 35
São Cristóvão 5 X 1 Santa Luzia
Bandeirante 1 X 1 Ferroviária
Terra dos Ipês 2 X 0 Santa Cruz
Jardim Rezende 0 X 0 Bela Vista
Sabatinão 2 X 0 Cidade Nova
CAMPEONATO SÊNIOR 60
Independente 1 X 1 Campo Alegre
Corinthians 0 X 1 Moreira César
COPA RURAL
Santa Helena 2 X 0 Piracuama
Balneário 5 X 0 Oliveira
COPA GUGA
Vila São José 13 X 0 Unidos Azuis
Mantiqueira 2 X 1 Ipê II
Real Esperança 2 X 1 Santa Cruz
União R 8 1 X 3 100 nome

