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Moradores
do Carangola
recebem quadra
esportiva
revitalizada

Quadra da Escola Municipal Lauro Vicente, no CDHU Cícero Prado, recebe obras ﬁnais antes da inauguração

Prefeitura entrega quadras
cobertas nas escolas do Bela
Vista e CDHU Cícero Prado
As quadras cobertas das escolas municipais Professor Moacyr de Almeida, no
Bela Vista, e Lauro Vicente de Azevedo, no
CDHU Cícero Prado, serão entregues aos

alunos nesta terça-feira (8).
As benfeitorias são resultado de um convênio entre Prefeitura e Governo Federal,
via Ministério da Educação. Cada uma das

quadras tem cobertura metálica, arquibancadas, vestiários masculino e feminino, em
cerca de 860 m² de área construída.
PÁGINA 3

Os moradores do Carangola receberam, na quarta-feira
(2), as obras de revitalização da
quadra esportiva do bairro, que
recebeu reforma e pintura na
parte de alvenaria, melhorias na
tela do alambrado, substituição
dos holofotes, dentre outros.
Ao redor da quadra também
foram feitas benfeitorias, como
a adequação da galeria de águas
pluviais, recapeamento de parte
do asfalto, e ainda ganhou parquinho e Academia da Melhor
Idade.
PÁGINA 3

ANDRADE
COMEMORA
DIA DAS
MULHERES
PÁGINA 2

Pinda inaugura Escola de Beleza na quarta-feira
Divulgação

Administração
promove melhorias
no campo do
Araretama

As melhorias realizadas
pela Prefeitura no campo de
futebol José Fonseca Marcondes, ‘Jota Marcondes’, serão entregues aos moradores
do Araretama, na quinta-feira
(10), às 17 horas.
Após a reforma, o local se
tornou um verdadeiro caldeirão
para o time do bairro, que neste
ﬁnal de semana goleou o Cidade
Nova por 7 a 1.
ESPORTES 8

Pindamonhangaba vai inaugurar a Escola de Beleza nesta
quarta-feira (9), às 18 horas, no
centro comunitário Maria Sacramento da Silva, no Mombaça.
O primeiro curso gratuito
disponibilizado é o de auxiliar
de cabeleireiro.
PÁGINA 5

SOS PROMOVE
FEIJOADA
BENEFICENTE
NO SÁBADO
PÁGINA 2
Aulas serão realizadas no centro comunitário Maria Sacramento da Silva, no Mombaça
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Andrade comemora Dia da Mulher e
aniversário da Associação de Moradores
Divulgação

Dar um forcinha

Para aliviar o sistema energético,
Governo estimula que
população produza energia

N

a semana passada, especificamente na
terça-feira (1º), começaram a valer as
novas regras aprovadas pela Aneel –
Agência Nacional de Energia Elétrica
– para a geração distribuída no País, o que deve
aumentar a procura pelo sistema. Uma das novidades é a possibilidade de geração compartilhada,
ou seja, um grupo de pessoas pode se unir em um
consórcio ou em cooperativa, instalar uma micro
ou minigeração distribuída e utilizar a energia
gerada para reduzir as faturas dos consorciados ou
cooperados.
Aliás, reduzir o absurdo que é cobrado é um dos
grandes interesses da população.
Aqui no Brasil o custo da energia elétrica é extremamente elevado. Com isso, cria-se uma cadeia
de ineficiência em todo o sistema produtivo do
País. Fica caro para se manter, para produzir, para
vender, para lucrar... enfim... prejudica o setor econômico das empresas.
O mesmo acontece com os consumidores comuns, que observam a fatura cada vez mais elevada.
Aliás, esse pequena alteração na tarifa de vermelha para amarela e sinalizando ir para o verde
é apenas mais um quesito para o povo se preocupar. A verdade é que ainda que se a tarifa fosse
incolor, ainda assim a energia elétrica teria um
custo caríssimo.

SOS promove
Feijoada
Beneficente
no sábado
O SOS – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba – realiza sua tradicional Feijoada Beneficente neste sábado (12).
O prato custa R$ 20 e as entregas acontecerão das 10h30 às 14
horas. Quem quiser pode retirar a
feijoada na sede do SOS, das 12h30
às 14 horas.
Vendas e informações pelos telefones 3642-2787 e 3642-3023.
Divulgação

De qualquer modo, cabe tecer elogios ao interesse do Governo de propiciar ‘ajudar’ o consumidor.
Segundo o diretor da Aneel Tiago Correia Tiago
Correia, essa mudança vai possibilitar que mais
pessoas adotem a geração compartilhada. “Quanto
maior o sistema, mais barata é a instalação total,
porque alguns custos são diluídos. Isso faz com que
o retorno do investimento seja muito mais rápido,
além de facilitar o acesso ao crédito cooperativado”.
Gerar energia elétrica em casa é uma possibilidade que já existe e deve ser cada vez mais comum
no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Energia
Elétrica, até 2024 cerca de 1,2 milhão de residências
no País vão contar com eletricidade produzida pelo
sistema de geração distribuída, que permite que o
consumidor instale pequenos geradores de fontes
renováveis, como painéis solares e microturbinas
eólicas, e troque energia com a distribuidora local,
com objetivo de reduzir o valor da conta de luz.
Também foi autorizado pela Aneel que o consumidor gere energia em um local diferente do consumo. Por exemplo, a energia pode ser gerada em
uma casa de campo e consumida em um apartamento na cidade, desde que as propriedades estejam na área de atendimento de uma mesma distribuidora. A norma também permite a instalação de
geração distribuída em condomínios. Nesse caso,
a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios
consumidores.
Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida, o
cliente fica com créditos que podem ser utilizados
para diminuir a fatura dos meses seguintes. De
acordo com as novas regras, o prazo de validade
dos créditos passou de 36 para 60 meses.

Fundação dr. João romeiro

DOAÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS
ACONTECE NOS DIAS 17 E 18
O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Pindamonhangaba vai realizar a doação
de mudas de plantas nos dias 17 e
18 de março. As doações ocorrem
mensalmente e são distribuídas
30 senhas em cada dia. A entrega das mudas é feita no Viveiro
Municipal, localizado na rua Noel
Cesar Pires, sem número, Chácaras Reunidas, próximo à avenida
Manoel César Ribeiro.
Para fazer a retirada das mudas é necessário pegar uma senha
e apresentar o comprovante de
endereço. A doação é realizada
apenas para moradores de Pinda.
As senhas são distribuídas a
partir das 7 horas e cada morador pode levar até 30 mudas de
plantas, sendo 12 mudas nativas,
cinco frutíferas, dez pingo de ouro
e três para calçada.
Entre as mudas de árvores
para calçada os moradores podem levar cabeça branca, chorão,
escova de garrafa, oiti e rezedá,
já as opções de frutíferas são:

acerola, ameixa amarela, araçá
amarelo, araçá vermelho, cambucá do Nordeste, fruta do conde,
goiaba, graviola, jabuticaba,
jambolão, pitanga e romã.
clickmudas.com.br

A população pode
escolher vários tipos de
mudas frutíferas

Problema no sistema de bombeamento
deixa cidade sem água no domingo
Os moradores de Pindamonhangaba ficaram sem água no domingo (6), por volta das 13 horas,
devido um problema no conjunto
moto-bomba da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico de São
Paulo, o qual impediu o fornecimento para a cidade.
De acordo com o gerente de Divisão do município, José Fonseca Mar-
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condes Junior, o conjunto apresentou problemas e precisou ser trocado.
“É uma peça grande e que fica a cinco
metros de profundidade”, afirmou.
A previsão para a normalização
do abastecimento era por volta das
18 horas, no entanto, no local estava sem energia, o que atrasou os
trabalhos. Pouco depois, o abastecimento foi reajustado.

PREFEITURA OFERECE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM MOREIRA CÉSAR
A Prefeitura de Pindamonhangaba está com as inscrições abertas
para os cursos de garçom/garçonete e camareira em Moreira César.
Divulgação

Mas não se preocupe com os créditos, consumidor. Não é hora para fazer esses cálculos. Quase
que, com certeza, afirmamos que eles não vão expirar. A tendência é que eles sejam bem inferiores a
sua necessidade de utilização da energia do Governo (aquela que vem das hidrelétricas, das termoelétricas etc).
Assim, trata-se apenas de uma questão de adequação. Você produz sua energia, alivia o lado do
Governo – pois a obrigação é dele – e ‘ganha’ um
pequeno incentivo. Contente-se.

A Associação de Moradores do
Andrade e Jardim Maria Emília
comemoram, nesta terça-feira (8),
o Dia Internacional da Mulher, às
19 horas, no centro comunitário do
Andrade. Na ocasião também será
celebrado sétimo aniversário da associação.
Haverá aula de dança com a
professora Camila Amaral e convidados, e uma apresentação do coral “Pastorinhos de Fátima”. O centro comunitário está localizado na rua Benedito Leite de
Abreu, 209, Andrade.

Os alunos irão aprender várias
técnicas durante o curso

As atividades serão realizadas no
CEU das Artes, localizado entre o
Vale das Acácias e o Liberdade. As
aulas começam dia 30 de março e
para cada um dos cursos são oferecidas 25 vagas.
As inscrições devem ser feitas no
Cras – Centro de Referência em Assistência Social – de Moreira César
(rua Carlos Augusto Machado, 63,
próximo à Escola Estadual Deputado Claro César).
O prazo termina dia 18, porém,
as vagas podem acabar antes devido
à procura. Para participar de um dos
dois cursos é necessário ter no mínimo 16 anos e possuir no mínimo o
Ensino Fundamental incompleto.
O curso de camareira tem duração de 40 horas, acontecerá às
quartas e sextas-feiras, das 13h30
às 15h30, e os alunos aprenderão

EXPEdiENtE

técnicas de arrumação, limpeza e
higienização, vistoria de apartamentos e áreas comuns dos meios
de hospedagem, conceitos e princípios de atendimento ao cliente,
práticas de governança, planejamento e execução de atividades.
O curso de garçom/garçonete
também terá duração de 40 horas.
As aulas acontecerão às quartas e
sextas-feiras, das 8h30 às 10h30.
Serão repassadas aos alunos informações sobre postura profissional, organização e preparação dos
ambientes e materiais, técnicas de
serviço de alimentos e bebidas, e
técnicas de vendas e excelência no
atendimento.
Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no Cras de
Moreira César, pessoalmente, ou
pelo telefone (12) 3637-5386.
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Quadra da Escola Municipal Professor Moacyr de Almeida, no Bela Vista, recebe obras ﬁnais antes da inauguração

Prefeitura entrega quadras
cobertas nas escolas do Bela
Vista e CDHU Cícero Prado
Estudantes de duas escolas
municipais ganharão uma grande melhoria para complementação de suas atividades educacionais. Trata-se das quadras
cobertas das escolas do Bela
Vista e do CDHU Cícero Prado.
As inaugurações estão marcadas
para esta terça-feira (8).
A Escola Municipal Professor Moacyr de Almeida, no
Bela Vista, receberá a quadra
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“Antonio Vicente de Paula Ferreira”, denominada por projeto de lei do vereador Ricardo
Piorino. O evento será à 15h30.
A escola fica na rua Eng. José
Nicola Mutarelli, 192, e tem,
atualmente, 190 alunos que
serão beneficiados com a melhoria.
No mesmo dia, a Escola Municipal Lauro Vicente de Azevedo, no CDHU Cícero Prado, vai

receber oﬁcialmente sua quadra,
denominada de “Norival Sebastião – Bodinho”, pelo projeto de
lei do vereador Carlos Eduardo
de Moura ‘Magrão’, às 18 horas.
Atualmente, a escola conta com
180 alunos, que serão beneﬁciados com essa quadra coberta. A
escola ﬁca na ruaAntonio Carlos
Corrêa de Macedo, 36.
As duas quadras poliesportivas são resultado de um

convênio com o Ministério da
Educação, por meio do Programa Pró-Infância (PAC 2), e somam um investimento de R$
1.189.227,55 milhão, contando
com a contrapartida da Prefeitura.
Cada uma das quadras tem
cobertura metálica, arquibancadas, vestiários masculino e
feminino, em cerca de 860m²
de área.

Prefeitura de
Pindamonhangaba informa
que estão sendo entregues os carnês
do IPTU – Imposto
Predial Territorial
Urbano – e os contribuintes que ainda não o receberam
também têm a opção
de visualizar o valor
e imprimir o boleto
pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. O vencimento está
marcado para o dia
15 e há várias opções
de pagamento.
Foram postados
pelos Correios 61.910
carnês. O pagamento
pode ser feito em cota
única, cota dupla ou
parcelado em até 10 vezes. Com o pagamento
em cota única concede
desconto de 10%; cota
dupla, 5%; e parcelado,
em até 10 vezes, tem
abatimento de 2%, até
o vencimento.

Moradores do Carangola recebem quadra esportiva revitalizada
A comunidade do Carangola
recebeu, oﬁcialmente, na quarta-feira (2), a quadra esportiva
do bairro, revitalizada. O evento
contou com a presença de autoridades municipais e moradores
do bairro.
Com mão de obra própria da
Prefeitura, foram realizadas a
reforma no parquinho infantil
com soldas e pintura, vistoria
e devidas correções na parte
elétrica e iluminação, reforma
e pintura na parte de alvenaria
da quadra, reforma e melhorias na tela alambrado ao redor
da quadra. Ao redor da quadra
também foram feitas melhorias,
como a adequação da galeria de
águas pluviais e recapeamento
de parte do asfalto.
Com o espaço totalmente revitalizado, moradores de todas
as idades poderão utilizar o local para atividades esportivas e
de lazer, levando mais integração e qualidade de vida para a
comunidade.
O ato oﬁcial de entrega das
obras teve espaço de lazer para
as crianças e jovens do bairro,
com jogos de tabuleiro e tênis de mesa, sob supervisão de
proﬁssionais da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer da
Prefeitura.
Prevenção ao
Aedes é destaque
Entre os discursos das autoridades, o destaque foi o combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Secretários
de Obras, de Esportes e de Saúde alertaram a população sobre
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A chuva deu uma trégua durante a solenidade, que contou com moradores e autoridades municipais
a necessidade de cada um fazer
a sua parte, acabando com focos do mosquito nos quintais
de suas casas. Representando a
comunidade, o morador César
França, que é educador, também falou a respeito da prevenção contra o Aedes, além de
agradecer a Prefeitura por todas
as melhorias que já realizou no
bairro.
Os vereadores José Carlos
Gomes ‘Cal’ e Roderley Miotto
também ﬁzeram uso da palavra,
enumerando diversas obras que
estão sendo realizadas na cidade.

Qualidade de vida
O prefeito de Pindamonhangaba encerrou os pronunciamentos, lembrando as diversas
melhorias que ﬁzeram do Carangola hoje um bairro com,
cada vez mais, qualidade de vida
para seus moradores. Ele citou,
ainda, a preocupação da administração municipal no combate
ao Aedes aegypti, e toda a estrutura que a cidade está preparando para enfrentar uma possível
epidemia de dengue, além das
outras doenças transmitidas
pelo mosquito.

Destacou, também, diversas
melhorias que estão sendo realizadas em toda a cidade, principalmente na área da saúde e
pediu paciência à população.
“Temos cerca de 50 obras em
andamento por todas as regiões de Pindamonhangaba e
outras ainda a serem iniciadas.
É importante que a população
compreenda que estamos trabalhando. Temos o maior carinho de estar com as pessoas,
conversando e ouvindo as suas
prioridades, e estamos atendendo na medida do possível,

sempre respeitando a legalidade e os trâmites burocráticos necessários”, explicou. “A
quadra do Carangola foi revitalizada, o parquinho e a academia também. Esse espaço ﬁcou
muito bom e é importante para
os moradores utilizarem, para
lazer e esportes. Outras melhorias ainda serão realizadas
nesta região, para que o bairro
ﬁque ainda mais bonito e organizado”, concluiu.
Os pastores Ito e Ricardo, da
Assembleia de Deus, deram bênçãos encerrando a solenidade.
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Vereador Professor Eric
quer o fim de pedágio na
via Dutra para veículos
de Pindamonhangaba

e A BomBA que precisA

d e m A n u t e n ç ã o p A r A e v i tA r A s e n c h e n t e s

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita
providências urgentes para
evitar enchentes como as que
aconteceram na semana passada no bairro do Beira Rio.
O vereador já vinha alertando e solicitando uma atenção especial da administração
para este local, para tanto,
havia pedido a manutenção
preventiva da casa de bombas
para evitar as enchentes. “Infelizmente não foi realizada
esta manutenção preventiva

e as ruas do bairro foram
alagadas”, disse o edil.
Em nome dos moradores
o parlamentar solicita, ainda,
a limpeza de todas as bocas
de lobo do bairro, a limpeza
da área verde e a manutenção
da casa de bombas.
“Em 2010 os moradores
sofreram uma grande inundação, por isso, necessitamos de
ações preventivas para evitar
mais problemas neste ano”,
conclui o vereador Toninho
da Farmácia.

ofíCio foi entregue ao ministro dos
transPortes e Pode trazer melhorias

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão
acompanha início do
providências para evitar
enchentes no bairro do Beira Rio novo asfalto das ruas
do “Terra dos Ipês I”

e mpresA contrAtAdA pelA prefeiturA iniciA oBrAs
t errA dos ipês i, no distrito de moreirA césAr

O vereador Magrão
(PPS) e os moradores do
bairro Terra dos Ipês I, no
Distrito de Moreira César,
acompanharam o início das
obras de recapeamento das
ruas do bairro. O parlamentar informa que havia
protocolado em 2014 o requerimento nº 2.039/2014 quando reivindicou ao Executivo o recapeamento das
ruas transversais à Alameda
das Grevílleas, sendo que,
em seguida, foi comunicado
pela Prefeitura, através do

de recApeAmento de ruAs do BAirro

Ofício nº 1.873/15, as ruas
que receberiam a melhoria.
“Fico muito feliz e
honrado de representar os
moradores desse bairro e
de ter participado deste
processo que vai melhorar
a qualidade de vida dos
moradores da Terra dos
Ipês I com o novo asfalto.
Vou continuar cobrando
por melhorias na cidade
e no Distrito de Moreira,
visando o bem comum de
toda a população,” disse o
vereador Magrão.

ao trânsito da região
Aproveitando a
presença do Ministro
dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues
(PR) em Pindamonhangaba, o Vereador
Professor Eric (PR)
protocolou o ofício nº
02/2016, através do
qual solicita a suspensão do pagamento de
tarifa de pedágio dos
veículos com placas
de Pindamonhangaba,
na praça de pedágio
localizado no Km 88,
em Moreira César, na
Rodovia Presidente
Dutra (BR 116).
O Vereador Professor Eric entende que “é
de extrema importância
para nossa cidade, pois já existe
isenção das tarifas de pedágio na
praça de pedágio localizada no Km
318, da Rodovia Presidente Dutra, no
Rio de Janeiro, para os veículos com
placas dos municípios de Resende
e Itatiaia”.
Além disso, os veículos pesados
estão impedidos de trafegar pela
Estrada Municipal do Atanásio, que
liga o Distrito de Moreira César à
Região Leste de Pindamonhangaba,
dois dos polos mais industrializados
da cidade, tendo que percorrer um
contorno através da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, SP – 62,
aumentando o percurso em cerca
de 15 km, encarecendo os custos de
transporte e complicando o trânsito
dentro da área urbana do município. “O Ministro dos Transportes,
Antônio Carlos Rodrigues (PR)
faz um trabalho muito sério, frente
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vereAdor professor eric entregA
ofício Ao ministro Antônio cArlos
r o d r i g u e s s o l i c i tA n d o A s u s p e n s ã o d o

pAgAmento de pedágio dos veículos com
plAcAs de

pindAmonhAngABA

ao Ministério dos Transportes, em
Brasília, e compreende ser esta uma
questão delicada e, ao mesmo tempo,
relevante. A batalha inicia-se, em seu
primeiro round e ainda temos muitas
etapas a cumprir. Uma conquista é
fruto de muita luta. Se ninguém der
o primeiro passo, nosso objetivo
torna-se impossível. É muito importante conquistar esse beneficio para
Pindamonhangaba, pois todos serão
favorecidos, tanto os proprietários
dos veículos que terão uma economia
considerável com relação aos custos
de transporte, quanto a população
que utilizará as nossas estradas e
rodovias sem congestionamentos
e com mais segurança” enfatizou o
Vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

PRESIDENTE FELIPE
CÉSAR – FC INSISTE NA
LUTA PELA CRIAÇÃO DE
DISTRITO EMPRESARIAL

Administração realiza
Audiência e exibe números
e dados financeiros do 3º
Quadrimestre de 2015

Vereador Cal pede
apoio da população e
das autoridades para
beneficiar a APAE

Prestação de C ontas foi feita Pelo s eCretário
de f inanças ; Contas muniCiPais das áreas da
saúde, eduCação e administração foram

a entidade Passa Por difiCuldades Pela
falta do rePasse de verbas, Causando
Problemas ao PúbliCo atendido, bem Como
aos funCionários, Professores e forneCedores

o bjetivo

é imPlantar um esPaço

Para os Pequenos e médios
emPresários de

P indamonhangaba

O P residen te d a Câ ma r a , Verea d o r Fe lip e
César – FC (PMDB),
está propondo ao Poder
E x ecutivo a c r ia ç ã o d e
um Distrito para Peq uenos e M é d io s E m p r esários de Pin d a monhangaba. Atualmente,
o s e mpreen d e d o r e s d a
cidade pagam altos aluguéis, inviabilizando
s e u t r abalho . A s u g e st ã o do Vere a d o r é q u e
a Administração realize
e s t udos para v ia b iliz a r
e s t e D istrito E mp r e sarial, exclusivamente
p a r a benefic ia r o e mp r esariado d o mu n ic íp i o nas área s d e f u n ilaria, mecânica, serralheria, carpintaria,
oficinas entre outras.
“ Q ue remos p r o p o r c ionar ao pequeno e médio
e mpr e sário, c o n d iç õ e s
d e a t e nder n o ss a p o p ulação com condições
f a v or áveis a o s e u e m preendimento”, destaca
o Pr esidente , Ve r e a d o r
F e l i pe C ésar.

P O RTA I S N A S
ENTRADAS
DA CIDADE
O Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC encaminhou
solicitação ao Executivo reivindicando a
realização de estudos
visando a construção
d e p o r t a i s n a s e n t r a d as
d a c i d a d e , p a r a a t e n der
o s t u r i s t a s q u e v i s i t am
P i n d a m o n h a n g a b a . E le
quer a instalação de
câmeras que poderão
contribuir para a seg u r a n ç a d a p o p u l a ç ão.
“ A m a i o r i a d o s m u n ic í p i o s , p r i n c i p a l m e n te
o s t u r í s t i c o s , a p r e s ent a m u m p o r t a l n a s s ua s
e n t r a d a s , q u e a t e n d em
tanto aos turistas com
a s i n d i c a ç õ e s d o s p r i ncipais pontos turísticos
da cidade; como também na segurança, com
instalação de câmeras e
guardas municipais que
p o d e r ã o a t u a r e m c onj u n t o c o m a s p o l í c ias
c i v i l e m i l i t a r ” , e n fat i z a F e l i p e C é s a r – F C.

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

mostradas aos vereadores e à PoPulação
O vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) presidiu a Audiência
Pública relativa à prestação de contas
das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre
de 2015, da Administração Municipal, realizada no último dia 29 de
fevereiro às 9 horas, no plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira”, da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, que teve a participação
do vereador Martim Cesar (DEM).
O Secretário Municipal de Finanças, Domingos Botan, abordou na
audiência a execução das Receitas e
Despesas, bem como os Resultados
Orçamentário, Primário e Nominal,
Restos a Pagar, Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida
e Aplicação na Saúde e Educação
e Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares.
Execução Orçamentária
De acordo com a planilha
feita pela Secretaria de Finanças,
as Receitas até o 3º quadrimestre
apresentaram uma realização de
R$ 371.472.965,33, que representa
81,3% do Orçamento, no valor de R$
456.900.000,00; sendo as Receitas
Correntes 83,9% e as de Capital
33,6%.
Sobre as despesas empenhadas ocorreu um defícit de R$
12.734.872,22, e sobre as despesas
liquidadas ocorreu um defícit de R$
6.373.276,81.
Despesa com Pessoal
As despesas com pessoal atualizada até o 3º quadrimestre é de
R$ 180.656.219,64, representando
50,23% da Receita Corrente Líquida.
O limite prudencial exigido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal é de
51,3% do orçamento.

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

Chefe

Saúde
As despesas empenhadas da
Saúde até o 3º quadrimestre de
2015 formalizaram a quantia de R$
85.052.546,82, correspondentes a
29,60 % das receitas arrecadadas.
As despesas efetivamente liquidadas
corresponderam a 29,39%.
O percentual mínimo de aplicação do orçamento na área da saúde
é de 15%.
Educação
As despesas com Educação até o
3º quadrimestre de 2015, atingiram o
valor de R$ 73.411.452,72, relativas
a 25,55 % das receitas arrecadadas.
O percentual mínimo de aplicação
é de 25%, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Anistia de Juros e Multas
O vereador Martim Cesar (DEM)
perguntou ao Secretário com relação
à perspectiva da realização de uma
campanha de anistia de juros e multas
para o recebimento de tributos municipais em atraso, com a finalidade
de aumentar a arrecadação.
O Secretário de Finanças Domingos Botan destacou que devido
a uma anotação dada pela auditora
do Tribunal de Contas, que entendeu que a última anistia de juros
e multas não foi benéfico para o
município, não há previsão de uma
nova campanha. Explicando, disse
que a Administração encaminhou
uma justificativa junto ao TC, na qual
demonstra o aumento da arrecadação
com a campanha, reduzindo a dívida
ativa dos munícipes. As contas municipais e as justificativas estão em
análise com um dos Conselheiros do
Tribunal, aguardando o julgamento
e a decisão final.
Divisão

da

assistente

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) e os demais vereadores da Câmara
de Pindamonhangaba estão
unidos fortemente para apoiar
a entidade assistencial APAE
- Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - de Pindamonhangaba, fundada em 04
de dezembro de 1970.
A APAE é uma associação
civil beneficente, com atuação
nas áreas de assistência social,
educação, saúde, prevenção,
profissionalização e trabalho,
defesa e garantia de direitos,
esporte, cultura, lazer, estudo
e pesquisa, entre outros, sem
fins lucrativos ou econômicos,
com duração indeterminada.
A APAE tem por missão
promover e articular ações de
defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação
de serviços e apoio à família,
direcionados a melhoria da
qualidade de vida da pessoa
com deficiência e a construção de uma sociedade justa e
solidária.
“Por tudo que ela realiza
é que solicitamos a toda a
nossa população, aos órgãos
da nossa cidade e as nossas autoridades que ajudem a APAE,
principalmente a Presidente

do Fundo Social de Solidariedade, Eliana Wolff, para que
essa importante entidade possa
continuar o brilhante trabalho
que realiza em prol das pessoas
que delas necessitam”, destaca
o vereador Cal.
UBS do Vila Rica
O vereador Cal aprovou,
junto com os demais vereadores, na sessão do dia 29 de
fevereiro, o Projeto de Lei
nº 12/2016, do Executivo,
que dispõe sobre abertura de
credito adicional suplementar
no valor de R$ 500.000.00
(quinhentos mil reais), no
Fundo Municipal de Saúde/
Assistência Atenção Básica
(PAB) na Secretaria de Saúde
e Assistência Social, para a
construção de UBS porte II,
no bairro Vila Rica, conforme
convênio nº 293/2014, termo
aditivo n° 01/2016 SUS/SP.
Com isso, o bairro Vila
Rica tende a ganhar mais um
beneficio em prol de seus
moradores, que poderão ser
melhor atendidos na área
da saúde. “Esperamos que
sejam iniciadas as obras o
mais rápido possível para
beneficiar o Vila Rica e os
bairros vizinhos”, enfatiza o
vereador Cal.

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
De

ComuniCação

d i v i s ã o d e C o m u n i C a ç ã o : Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e i m p r e n s a p a r l a m e n ta r : Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - C o m u n i C a C a o @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
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cotidiano
Pinda inaugura Escola dE
BElEza na quarta-fEira
Os moradores de Pindamonhangaba terão mais uma
opção de cursos na cidade com a
inauguração da Escola de Beleza
nesta quarta-feira (9). A solenidade será às 18 horas, no centro
comunitário Maria Sacramento
da Silva, no Mombaça.
O primeiro curso a ser disponibilizado na Escola de Beleza de
Pinda é o de auxiliar de cabeleireiro. As inscrições para esta
qualificação profissional foram
feitas entre os dias 24 e 26 de
fevereiro. Esta atividade é disponibilizada por meio de parcerias entre o Governo do Estado
de São Paulo, Fundo Social do
Estado de São Paulo, Prefeitura
de Pindamonhangaba e Fundo
Social municipal.
Além desta opção de qualificação profissional, o Fundo
Social de Pindamonhangaba e a
Prefeitura irão levar cursos de
design de sobrancelhas, unhas
decoradas e maquiagem para a
Escola de Beleza.

Divulgação

A Escola de Beleza é resultado de parceria entre os governos Municipal e Estadual

Comunidade do Campinas recebe nova praça
Os moradores do Bairro das Campinas
e região receberam, na quinta-feira (3),
uma nova área para realização de atividades. A praça foi denominada de Ester Maria Ribeiro, pelo projeto de lei nº 10/2016
de autoria do vereador Roderley Miotto,
está localizada na rua José Benedito Quirino, em frente ao número 153.
São cerca de 500m² de área, com trechos gramados e concretados, parque infantil com cinco aparelhos e uma AMI –
Academia da Melhor Idade, que estava em
outro local do bairro e foi transferida para
a nova localização. A obra foi realizada por
equipe própria da Prefeitura e é complementada com bancos de concreto, lixeiras
e iluminação.
A cerimônia de entrega oficial da praça contou com a presença de autoridades
municipais, como o prefeito de Pindamonhangaba, além de moradores do bairro e
região.
O prefeito salientou que a administração já realizou várias melhorias no bairro
e que vai continuar promovendo obras na
região, com o objetivo de valorizar cada vez
mais o local. “Nosso compromisso é com a

população, que é amiga e parceira. Dona
Ester foi uma mulher importante para
o bairro e para sua família, deixando um
exemplo a todos”, destacou.
O vereador Roderley Miotto agradeceu
a melhoria e elogiou a homenageada, afirmando que toda a família é amiga, além de

ser uma homenagem justa para uma pessoa que sempre valorizou o bairro.
O neto André, que representou a família, pediu que rezassem uma Ave Maria
para homenagear a avó - uma mulher que
vai permanecer para sempre na memória
de todos.
Divulgação

Mesmo com chuva, a inauguração contou com a presença de
moradores do bairro e da região

Biografia da
HomEnagEada
Ester Maria Ribeiro (10/11/1931 –
9/3/1991) é filha de Olímpio Antonio de
Souza e Idalina Maria Ribeiro, morou
no Goiabal na época em que começou a
plantação de eucalipto. Casou-se com
José Ribeiro em 1948.
Em 1965, Dona Ester e Sr. José moraram no Bairro das Campinas e tiveram 12
filhos: Maria das Graças, Maria Vicentina, Benedita Aparecida, Gonçalo, Tereza,
Luiz, Antonio, Carlos, Evangelina, Marcos, Ademir, 27 netos e 27 bisnetos.
Dona Ester era muito religiosa,
caridosa, gostava de trabalhar na roça,
liderava um grupo de pessoas que trabalhava com ela e também gostava de dançar forró. Era uma pessoa alegre, feliz,
extrovertida, guerreira e muito amiga
das pessoas. Gostava de rezar o terço,
fazia novenas para as pessoas do bairro
que faleciam.
Mesmo sendo analfabeta, sabendo
somente assinar o próprio nome, Dona
Ester ajudava as pessoas idosas a conseguirem a aposentadoria. No bairro das
Campinas, criou seus filhos e ajudou a
muitas pessoas.

Cães e gatos devem ser vacinados até dia 9 de abril
Teve início no dia 27 de fevereiro a campanha de vacinação
contra a raiva em cães e gatos.
Os proprietários destes animais

devem levá-los aos postos de
vacinação até o dia 9 de abril.
A raiva é uma doença causada
por um vírus e pode levar os
Divulgação

O calendário completo pode ser visto no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

animais à morte, além disso,
causa problemas à saúde dos
humanos.
A vacinação é um trabalho
oferecido pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio de
parcerias entre a Secretaria de
Saúde, Departamento de Agricultura e AMA – Abrigo Municipal de Animais.
A cidade conta com posto
fixo de vacinação, que é o Sindicato Rural. O atendimento é
de segunda a sábado, das 8 às
16h30.
O calendário completo pode
ser visto no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Arranhões, mordidas e
lambidas podem transmitir a
raiva, pois a transmissão se
dá pela saliva do animal infectado. Inicialmente, o vírus
atinge o sistema nervoso e a
doença se espalha por diversos órgãos.
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CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.881, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 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$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), no Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica
(PAB), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, para construção de UBS porte II
no Bairro Vila Rica, conforme convênio nº. 293/2014, termo aditivo nº 01/2016 SUS/
SP. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
1023
Postos Saúde – Ambulatorial/ PSF/ Reformas
10.301.0020.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações (634)
R$
500.000,00
Art. 2º O crédito adicional aberto pelo artigo terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Sistema Único de Saúde – SUS/SP.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.286, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
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 5.882, de 1º de março de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 2.275.000,00 (dois
milhões duzentos e setenta e cinco mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência
Média e Alta Complexidade (MAC), da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente
adequações neste exercício. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 302 0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 2.275.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO
de parte da seguinte dotação:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 302 0020.1 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção (662) R$ 2.275.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.285, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.881, de 1º de março de 2016,
D E C R ETA
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$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), no Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB), na Secretaria de
Saúde e Assistência Social, para construção de UBS porte II no Bairro Vila Rica, conforme
convênio nº. 293/2014, termo aditivo nº 01/2016 SUS/SP. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
1023
Postos Saúde – Ambulatorial/ PSF/ Reformas
10.301.0020.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações (634)
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R$ 500.000,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Sistema Único de Saúde – SUS/SP.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.882, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 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 especial no valor de R$ 2.275.000,00 (dois
milhões duzentos e setenta e cinco mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência
Média e Alta Complexidade (MAC), da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente
adequações neste exercício. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 302 0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 2.275.000,00
Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a
ANULAÇÃO de parte da seguinte dotação:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 302 0020.1
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção (662) R$
2.275.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 14/16

PORTARIA GERAL Nº 4.599, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Engº José Francisco Fernandes, Diretor do
Departamento de Ações Fundiárias, para responder interinamente pelo Departamento de
Licenciamentos, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Diretor, Arq.
Luis Paulo Mendes Nunes, encontrar-se em férias, de 04 a 23 de março de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.781, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a partir
de 15 de fevereiro de 2016, nos termos do Memorando nº 250/2016 – DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 26/2015, comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.603, de 15 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro de 2016.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
- PREGÃO Nº. 024/2016 (PMP 6014/2016): referente à “Aquisição de creme de barreira
para atender o paciente, conforme mandado judicial.”, com encerramento dia 22/03/16 às
08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2016 (PMP 6015/2016): referente à
“Aquisição de insumos para atender ao programa de diabetes municipal por um período de
12 meses”, com encerramento dia 22/03/16 às 14h e abertura às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PORTARIA INTERNA Nº 9.774, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24/02/2015, NOMEIA os
senhores: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Fernanda Cristina Pedersoli e
Lorival Vighy Almeida (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Alexandre de Jesus Silva, advogado
municipal, matrícula nº 849129, lotado no Departamento de Jurídico Fiscal e Administrativo,
para apurar a utilização de nomenclatura de emprego diferente do qual foi investido na
Administração Pública Municipal, conforme relatado no Processo nº 30346/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

PORTARIA INTERNA Nº 9.773, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na alínea “d” , § 4º e §5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de
10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, parcialmente, a pedido, o contrato de
trabalho da servidora municipal concursada, Sra. Vanessa Ramos Calixto, pelo período de
15 de fevereiro a 15 de abril de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 097 M - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SOCIEDADE CIVIL DE TERRENOS
E CASAS “SOCITECA” LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA SERGIO
MARCONDES SALGADO, 0, Bairro CAMPOS MAIA, inscrito no município sob a sigla
SO11.11.09.007.000, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do
trabalho efetuado.

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 2ª Reunião
Ordinária de 2016, a realizar - se:
Dia:
09/03/2016
Horário:
8h30
Local:
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Fone: 3643.2223
PAUTA:
•
Aprovação de atas;
•
Posição referente aos repasses públicos do FMAS para 2016;
•
Posição a respeito do Projeto de Lei enviado ao Executivo para revogação da
Lei Municipal n.3199/1996
•
Informes e outros assuntos.
Benedito Sergio Irineu
Presidente do CMAS
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a
justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.598, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Lilian Dale Policarpo Lemes, para responder
interinamente pelo Coordenador Administrativo da Subprefeitura, sem prejuízo de suas
atribuições, durante o período em que o Coordenador Administrativo da Subprefeitura, Sr.
José Esaur de Freitas, encontrar-se em férias, de 10 a 29 de fevereiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de fevereiro
de 2016.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.788, DE 25 DE FEVEREIRO DE
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.683, de 10 de novembro de 2015,
RESOLVE CESSAR a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidora municipal Sra. Alda
Cunha Marcato, a partir de 1º de março de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.787, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 09
de março de 2016, nos termos do Memorando nº 235/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 32/2015,
comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.719, de 10 de dezembro de 2015.
Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

PORTARIA INTERNA Nº 9.771, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, NOMEIA os senhores: Vicente Correa da Silva (Presidente), Rosely
Antonia Soares e Daniela Fernanda Braz Ferreira (membros), para comporem a comissão
de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Fabio
Domingos da Silva, guarda, matrícula 627700, lotado no Departamento de Segurança, para
apurar conduta quanto à registro de ponto, conforme relatado no Processo 35744/2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.786, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 09
de março de 2016, nos termos do Memorando nº 284/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 35/2015,
comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.718, de 10 de dezembro de 2015.
Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 099/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CAPTAN GULL COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA
DONA JOAQUINA NUNES DE OLIVEIRA, 0, Bairro CARANGOLA, inscrito no município
sob a sigla NE11.16.12.005.000 para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no
referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do
trabalho efetuado. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 099/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CAPTAN GULL COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA
DONA JOAQUINA NUNES DE OLIVEIRA, 0, Bairro CARANGOLA, inscrito no município
sob a sigla NE11.16.12.005.000 para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no
referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do
trabalho efetuado. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 096 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSE WANDERLEY SANTOS
AZEVEDO SOUZA, responsável pelo imóvel situado a RUA DULCE MARIA PUPPIO
MARCONDES ,Bairro CAMPO BELO , inscrito no município sob a sigla SO110712010000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do
cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.767, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo
Secretário de Administração, Resolve sobrestar, até a decisão do processo judicial, os
trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.457, de 23 de março de
2015, Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 098 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CAPTAN GULL COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA
DONA JOAQUINA NUNES DE OLIVEIRA ,Bairro CARANGOLA, inscrito no município sob
a sigla NE11.16.12.005.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento da Administração

PINDAMONHANGABA
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variedades
Cidade comemora Dia Nacional da Poesia
Pindamonhangaba
celebra, por mais um
ano, o Dia Nacional da
Poesia, com ações no
centro da cidade. A comemoração será no sábado (12), das 8 horas
ao meio-dia.
Com o tema “Sensações”, artistas da Cia.
Nós Duas de Arte e Eventos e Cia o Clã da Dança
produzirão uma série de
ações interativas com a
população na feira livre
da praça da Liberdade e
arredores, Mercado Municipal e praça Monsenhor Marcondes.
A intenção é a de
proporcionar ao público o contato com a poesia, oportunizando a
apreciação, valorização
e estimulando produções literárias, sempre
fazendo uso da valorização visual plástica e
com elementos que estimularão o consumo
da cultura em geral e da
criatividade.
A realização é da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura.

Arquivo TN

A cidade comemora anualmente o Dia Nacional da Poesia, com interatividade

Pinda sedia reunião do Conapam
Pindamonhangaba sedia a I Reunião Ordinária do ano, do Conapam
– Conselho Consultivo
da Apa Serra da Mantiqueira – nesta terça-feira
(8), a partir das 9 horas,

na sede da Cati Regional
- av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1.181.
Entre os temas em
pauta estão a apresentação sobre o turismo rural
em Pindamonhangaba e a

apresentação sobre o Título recebido pelo Programa
Município Verde e Azul
pela Prefeitura de Pindamonhangaba. A reunião
seguirá até as 17 horas e é
aberta a toda a população.

Prefeitura adere à
‘Hora do Planeta’
Por mais um ano, Pindamonhangaba participa
do movimento ‘Hora do
Planeta’, um ato simbólico promovido no mundo
todo pela Rede WWF, no
qual governos, empresas
e a população são convidados a demonstrar sua
preocupação com o aquecimento global e as mudanças climáticas, apagando suas luzes durante
sessenta minutos.
No Brasil, a Hora do
Planeta é promovida pela
organização ambientalista
WWF-Brasil desde 2009,
sendo 2016 a oitava edição
no país. No mundo, a Rede
WWF organiza a campanha desde 2007. Em 2016,
a Hora do Planeta será realizada no sábado (19), entre 20h30 e 21h30.
Para participar da
Hora do Planeta 2016,
basta apagar as suas luzes
no horário e dia determinados. O simples gesto
de apagar as luzes por 60
minutos, possível em todos os lugares do planeta,
tem o significado de convidar a uma reflexão sobre
a questão ambiental e os

Divulgação WWF

Catedral de Brasília também aderiu a iniciativa
desafios impostos pelas
mudanças climáticas.
Cidades, empresas, estabelecimentos comerciais,
organizações, pessoas... Todos podem participar. Além
de apagar as luzes é possível
fazer mais, envolvendo seus
parceiros, clientes, amigos e
familiares na campanha. O
WWF-Brasil estimula que
todos os interessados realizem a sua própria Hora do
Planeta, com eventos públicos ou privados.
Além de convidar os
munícipes para aderir ao
movimento, a Prefeitura
pretende apagar o paço
municipal e os palace-

tes Visconde da Palmeira
(Museu) e 10 de Julho.
Cidades do país e mundo
participam do ato. No ano
passado, a Hora do Planeta aconteceu no dia 28 de
março e apagou as luzes
de 626 ícones, reunindo
mais de 4 mil pessoas em
seu evento oficial na praia
de Ipanema, no Rio de
Janeiro. A adesão de 185
municípios – incluindo todas as capitais e o Distrito
Federal – marcou um novo
recorde de participação de
cidades brasileiras e foi a
maior desde que a campanha começou a ser realizada no Brasil, em 2009.
Divulgação WWF

Cristo Redendor com luzes apagadas durante Hora do Planeta, no ano passado

TERÇA-FEIRA
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esportes
Tribuna do Norte
Prefeitura realiza entrega de
melhorias no campo do Araretama
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou
uma série de melhorias
no campo de futebol José
Fonseca Marcondes ‘Jota
Marcondes’, no bairro
Araretama, ao lado do ginásio de esportes Rita Eni
Cândido – Ritoca – e fará
a entrega oficial do espaço
na quinta-feira (10), às 17
horas.
Além dos jogos que
podem ser realizados no
campo, o local também
está recebendo as aulas
das escolinhas de futebol,
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.
Podem
matricularse nesta modalidade as
crianças e jovens de 7 a
17 anos. Os interessados

devem procurar a secretaria do ginásio de esportes
Rita Eny Candido acompanhados dos pais ou responsáveis munidos dos
seguintes
documentos:
cópia do RG ou Certidão
de Nascimento, comprovante de endereço e duas
fotos 3x4.
De acordo com informações da Secretaria de
Juventude, Esportes e
Lazer, o campo de futebol
passou por uma grande
manutenção, na qual a
Secretaria de Obras do
município realizou os
trabalhos de reforma e
contou com o apoio da
comunidade local na preservação e cuidado com
serviços realizados.

Divulgação

Campo de futebol passou por uma grande manutenção

Copa Regional - Amador
Pintou o campeão?

resultADos Dos Jogos De
voltA DAs QuArtAs De finAl
coPA regionAl AmADor
Gil Arruda / 107FM

7ª RODADA - DOMINGO
6 DE MARÇO DE 2016 - 10H30

VILA SÃO JOSÉ

3 X 0 SAPOPEMBA

CANTAREIRA

1 X 0 BANDEIRANTE

ARARETAMA

7 X 1 CIDADE NOVA

CASTOLIRA

2 X 2 FORÇA JOVEM

VILA SÃO JOSÉ

VISTA ALEGRE-FEITAL
ARARETAMA

SANTA CECÍLIA

Liga promove conselho
arbitral para Salonão 2016

Divulgação

Ferroviária foi a campeã do Salonao Sub-20, em 2015

Miguelzinho protege a bola e cadencia o jogo para o Araretama
O Araretama jogou
no domingo (6) contra
o Cidade Nova em casa
e venceu. A equipe, que

já havia ganhado o primeiro confronto, fora de
casa (4 x 1), saiu perdendo, mas foi atrás e

DefesA imbAtível (?)
O Vila São José se classificou com duas goleadas
e ainda detém a melhor defesa do campeonato, sem
tomar nenhum gol. O time que goleou o Sapopemba
fora de casa na primeira partida (4 a 0) apenas terminou o trabalho e se classificou tranquilamente em
casa pelo placar de 3 a 0.

reverteu o placar com
folga, e o resultado final
foi 7 a 1 – classificando
o ‘Arara’ para a semifinal

como um dos principais
favoritos ao título da
Copa Regional, categoria
Amador.

eliminou um fAvorito
O Força Jovem garantiu sua classificação contra
o Castolira com um empate por 2 a 2. No primeiro
jogo, o time de Tremembé segurou o forte ataque do
adversário e saiu vencedor (2 a 1); no segundo confronto, a equipe fez sua parte e controlou o resultado
para avançar às semifinais.

A Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão promove o conselho arbitral, na sexta-feira
(11), para as equipes interessadas em participar do
Salonão 2016.
O conselho será realizado
na sede da Liga, rua Capitão
Martiniano Vieira Ferraz,
nº 167 (ao lado do Mercado

Municipal), às 19h30.
O campeonato tem
previsão de início para
a segunda quinzena de
março e contará com as
categorias Principal Livre
Masculino e Sub-12. As
inscrições estão abertas
na sede da Liga de Futebol
de Salão ou pelo telefone
3648-5278.

De mAnsinho vem chegAnDo
Bandeirante e Cantareira se enfrentaram também
pelas quartas de final e a equipe de Feital saiu vencedora. Como havia ganhado o primeiro jogo por 3 a 1,
o clube podia perder por até quatro gols de diferença.
O Bandeirante perdeu o jogo, mas o 1 a 0 não foi suficiente para eliminá-lo.

Na quinta-feira (10), a Tribuna do Norte dará mais informações sobre as
semifinais da Copa Regional, categoria amador, que serão realizadas em jogos
únicos no próximo fim de semana.

