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Escola do CDHU Cícero 
Prado ganha quadra coberta

Os alunos da Escola Muni-
cipal Professor Lauro Vicente 
de Azevedo, no CDHU Cícero 
Prado, em Moreira César, re-
ceberam uma quadra esporti-

va coberta no dia 8 de março.
A benfeitoria é resultado 

de um convênio entre Prefei-
tura e Governo Federal, via 
Ministério da Educação. A 

quadra tem cobertura metá-
lica, arquibancadas, vestiá-
rios masculino e feminino, 
em cerca de 860m² de área 
construída.

Durante a inauguração, o 
prefeito de Pindamonhanga-
ba destacou os trabalhos em 
parceria com a comunidade e 
com órgãos governamentais.

Campo do Araretama recebe melhorias
Alunos do Grêmio União durante cerimônia de inauguração da quadra coberta

Ambulantes 
devem fazer 
recadastramento

Todos os comerciantes am-
bulantes de Pindamonhangaba 
devem fazer o recadastramento 
a partir de terça-feira (22). Os 
que não efetuarem o novo pre-
enchimento de formulário terão 
as licenças suspensas.
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Uma partida de futebol marcou a entrega das melhorias no campo do Araretama

Pindense é 
campeã mundial 
de muaythai

A pindamonhangabense 
Bruna Gonçalves Franceschini 
venceu o campeonato mundial 
de muaythai, disputado na Tai-
lândia. Na fi nal, Bruna derrotou 
uma atleta russa por pontos.
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SÁBADO TEM 
VACINAÇÃO 
CONTRA RAIVA

Cidade comemora 
Dia Mundial 
da Água

Domingo é dia de 
‘Yoga para Todos’ 
no Bosque

Projeto ‘Atletismo 
Cidadania’ está de 
volta a M. César

As melhorias do campo de futebol José 
Fonseca Marcondes – ‘Jota Marcondes’ 
foram entregues aos moradores do Ara-

retama no dia 10 de março. O local rece-
beu reforma nos vestiários e nas traves, 
e ainda houve eliminação de pragas que 

estavam no gramado, além de adubação, 
entre outras.
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‘PINDA EM 
CENA’ É 
ATRAÇÃO 
NO BOSQUE
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‘Hora do Planeta’ 
será neste sábado
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DESTAQUE DA SEMANA

O Blog Entrevistas do Ouverney está chegando 
a 1 milhão de acessos com sorteio de 50 presentes 
entre os internautas. São ótimos brindes ofertados 
por 23 empresas parceiras. Para participar, entre 
no blog: www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.
com.br, veja a relação de prêmios e envie um texto 
para o whatsapp 12-99146-2262 ou in box no meu 
Facebook dizendo o que gostaria de ganhar e para 
qual time torce. Entre os brindes sorteados estão 
convites para a Balada Retrô na Ferrô do dia 21 de 
maio com a Banda Legião Urbana Cover; para o 
Forró do Paquinha e para a Festa Vinil Remember 
dia 7 de maio no Paineiras de Pinda com Legião 
Urbana Cover e Luana Camarah.
.........................................................................
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João Paulo 
OuverneySom da Terra

“... AQUI REALMENTE está toda a nata: dou-
tores, senhores, até magnata, e com a bebedei-
ra e a discussão, tirei a minha conclusão: Se 
gritar pega ladrão, não fica um meu irmão...” 
– Bezerra da Silva (qualquer semelhança com a 
política atual não é mera coincidência”

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Só piorou

Governo unifi ca sites do Trabalho e 
da Previdência e causa problemas 
aos usuários

Comerciantes ambulantes 
devem fazer recadastramento

ARENA 101 Pinda: 26/3 (sába-
do) – Jads & Jackson. 27/3 (domingo 
22h) – Henrique & Diego.

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 7/5 (sá-
bado) - Double You. Mega Revival. O 
melhor dos anos 80 e 90. Rua Juca 
Esteves, 500. Tel (12) 3621-8566.

BELO SOL Taubaté: 19/3 (sába-
do 21h) - Anjinho do Vale. Bairro do 
Estoril, perto do Shoping Via Vale.

CAPITÃO MOR Tremembé: 18/3 
(sexta) – Living Loud. Rock.I.Blues.

19/3 (sábado) – Rock Way. Rua 
Cel. Antonio Monteiro Patto, 52, Jar-
dim Bom Jesus.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do 
Idoso (CCI) Pinda – Baile com banda 
ao vivo todo sábado início 18h30. In-
formações pelo tel (12) 3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:   19/3 (sábado) – Caio César 
& Diogo. Elas free.  2/4 (sábado) – 
Legião Urbana Cover. 1/5 (domingo) 
– Annita. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 18/3 
(sexta 22h) – Vanessa Martins, Ro-
drigo Mello, Pralana e Toniel & Josiel. 
20/3 (domingo 21h) – Tequila Nelas. 
Banda 8 Segundos e André Martins. 
24/3 (quinta véspera de feriado) - 
Banda Rodeio.

CLUBE DA VILA São Benedito 
realiza mais dois bailes  no Recinto 
São Vito (Moreira César) em Março. 
20/3 - Banda Gold. 27/3 - Banda Al-
phavalle.

Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO VAQUEIRO de Ro-

seira: 19/3 (sábado) - Banda Prala-

na e Dj Toni Balada. Mulher free até 
meia noite. Tel (12) 3641-2424

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta-Feira (20h) - 23/3 – Alexan-
dre Vilela. 30/3 – Cleiton & Adriano. 
Domingo (20h 20/3 – Tropicalientes. 
27/3 – Ocean. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix: 19/3 (sábado)  - Wil-
son & Washington. Agora sob a di-
reção de Lúcio Paquinha: Tel. (12) 
99602-9554 e 99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: A nova 
opção em bons bailes em Pindamo-
nhangaba, em ambiente confortá-
vel bem no centro da cidade.

18/3 (sexta) - Mineirinho dos 
Teclados. 20/3 (domingo) - Alexan-
dre Vilela. 25/3 (sexta) - Não terá 
baile. 27/3 (domingo) - Miranda & 
Souza Neto. Telefone (12) 99619-
5702 (Gerson). Rua Dr. Rubião Jú-
nior, 65, ao lado do Supermercado 
Excelsior.

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 18/3 (sábado) - Matheus & 
Kauan. Rafael Augusto. Eric & Gusta-
vo. 24/3 (quinta) - Matheus & Kauan.

FAZENDA COLEGUINHO Jaca-
reí: 9/4 (sábado) – Bruna da Viola. 
16/4 (sábado) – Thiaguinho, Tati Za-
qui e Dj R7. 

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: 
18/3 – Henrique Toledo. 25/3 – Não 
haverá. 01/4 – César Barbosa. Asso-
ciado não paga e não associado ho-
mem R$ 5 e mulher vip até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda: 21/4 (sá-

bado) - Retrô na Ferrô. Banda Legião 
Urbana Cover e Djs Serginho e Adria-
no K. Tel (12) 2126-4444. 

FERROVIÁRIA Pinda: 16/4 (sá-
bado) – Baile de Aniversário. Banda 
Clave de Sol de Volta Redonda, que 
fez grande sucesso no clube o ano 
passado.

HÍPICA SANTA CRUZ Taubaté: 
19/3 (sábado) - I Encontro de Cava-
leiros. Shows com Tyago & Daniel, 
César Barbosa e Toniel & Josiel. 

MANGUERÃO Pinda: 18/3 (sex-
ta) – Trio Astro Rei. O Mangueirão re-
tornou ao comando da família Zé Bé 
e já realiza ótimos bailes toda sexta. 
Ingresso R$ 10,00.

MUNDI Taubaté: 17/3 (quinta) – 
Nando Luiz. 19/3 (sábado) – St. Pa-
trick’s Party. Marlon & Marcelo. 26/03 
(sábado) – Paula Matos Acústico.

MUTLEY Taubaté: 18/3 (sexta) 
– Noite da Porca e Parafuso. Banda 
A Liga.

19/3 (sábado) - St. Patrick day. 
Banda Áries.

ÓPERA MIX Pinda: 17/3 (quin-
ta) – Banda Rodeio. 

19/3 (sábado) – Peccato Fantasy 
Party. Vee Brondi. Diego Rocha.

27/3 (domingo 18h) – Balada 
Tenn. Mayara Leme, Robotron e Dj 
Marcelo Ratto. Antiga Vinil.

PAINEIRAS COUNTRY CLUB 
Pinda: 7/5 (sábado) – Festa Vinil 
Remember. Legião Urbana Cover e 
Luana Camarah.  O Blog Entrevistas 
do Ouverney como ganhar convites, 
aguarde.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: Segunda-feira: Banda ao vivo. 
Quarta: Banda ao vivo. Domingo – A 
partir de 20/03 (novo horário 19h) 
- Roda de Samba Fabiano do Dileto 
ao vivo. 9/4 (sábado) – Grove Night. 
Flash back dos anos 70, 80 e 90. 

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
17/03 (quinta 20h) – VideokÊ. 18/3 
(sexta 20h) – Lívia Santos e Adrieli 
Oliveira. 19/3 (sábado 20h) -  Va-
nessa Acústico.

20/3 (domingo 20h) – Som me-
cânico. Promoção: Bale com 4 Itai-
pava (Pilsen 350ml) + porção de 
frango por R$ 35,00. Porções e pan-
quecas. Rua Massami Yonemoto, 
142, ao lado da Via Expressa, antigo 
“BarNabé”.

RANCHO SANTA FÉ Aparecida:
18/3 (sexta) -  Camila & Haniel. 

25/3 (sexta) – Fernando & Fabiano.
RANCHO VEGAS Tremembé: 

20/3 (domingo 18h) – Sundy Beer 
Fest. Talis e Welinton, e Bruno Araú-
jo. Estrada Municipal Carlos Affonso, 
630. Tel. (12) 3642-4004.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural: 19/3 (sábado) – Dio-
vane dos Teclados. 23/3 (quarta, vés-
pera do feriado) – Alexandre Vilela. 
26/3 (sábado) – Robson Luiz. 31/93 
(quinta) - Wilson & Washington. 

RESTAURANTE COLMÉIA Pin-
da: Todo domingo -  Almoço com 
música ao vivo. Comida em fogão de 
lenha com pratos premiados em fes-
tivais gastronômicos. Telefone (12) 
3642-2120.

Começou a funcionar anteontem o novo site do Mi-
nistério do Trabalho e Previdência Social, que pode 
ser acessado pelo endereço www.mtps.gov.br .

Na teoria, a fusão envolvendo os antigos por-
tais do Trabalho e da Previdência, reunidos agora em um 
único ambiente, o que também ocorreu nos perfi s das re-
des sociais como Facebook, Twitter, Youtube e Flickr, é óti-
ma para todos os usuários. Isso porque visa reunir todos os 
serviços e informações disponíveis nas áreas do Trabalho 
e da Previdência.

Na prática, a impressão que se tem nesses dois primei-
ros dias de funcionamento, é que a nova plataforma pegou 
o que havia de pior em cada uma das páginas. Pois é... no 
linguajar popular a expressão adequada para o momento 
é: “Parabéns Governo, você conseguiu”. Os sites antigos 
eram considerados ‘bons’ pelos usuários e continham pou-
cas falhas; agora, está desorganizado, segundo relatos de 
pessoas que acessam o portal. 

De acordo com usuários, alguns produtos e serviços fi -
caram ‘escondidos’ com o novo formato, que era para ser 
fl exível e se adaptar a diferentes tamanhos de tela, aten-
dendo a uma ampla variedade de dispositivos, mantendo 
a gestão do conteúdo organizada e efi caz – características 
que não têm atendido aos anseios do público que tem aces-
sado as páginas nos primeiros dias.

Mas a pergunta que fi ca é: para que mudar o que já es-
tava funcionando? Realmente, nem com uma página de in-
ternet o Governo tem acertado ultimamente.

Para se ter uma ideia do erro na unifi cação dos portais, 
uma enquete disponível no próprio site dá o tamanho da 
besteira. Como uma pergunta simples e objetiva, o Gover-
no questiona se o usuário gostou da nova plataforma, e a 
maioria (52,4%) afi rma que não; em segundo lugar vem os 
que opinaram que a página poderia melhorar (22%); ape-
nas 14% acharam ótima e 11,7% muito boa.

Os dados foram obtidos às 10h50 de quinta-feira (17), 
momento em que este editorial estava sendo redigido. Se 
você é uma das pessoas que acessavam os antigos portais, 
entre lá e veja o que achou da mudança. Aliás, se quiser 
também pode votar na enquete – se ela ainda estiver lá.

Alunos podem se inscrever na 
Olimpíada de Língua Portuguesa

Divulgação

Divulgação

Todos os comerciantes ambulantes de Pindamo-
nhangaba devem fazer o recadastramento. Isto é 
obrigatório  para todos que são cadastrados e pos-
suem licenças expedidas pelo setor de Posturas. O re-
cadastramento terá início no dia 22 de março e deverá 
ser feito até o dia 25 de abril pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Os que não atenderem esta soli-
citação terão as licenças suspensas, provisoriamente.

De acordo com as informações da Secretaria de 
Administração, esta medida tem como objetivo a im-

plementação de medidas de aperfeiçoamento do con-
trole e da fi scalização das atividades de ambulantes 
no município. A atualização dos dados visa atender 
aos princípios da oportunidade, conveniência, legali-
dade, impessoalidade, isonomia, entre outros.

Após o prazo de recadastramento a Secretaria de 
Administração, por meio do Departamento de Admi-
nistração/Setor de Posturas, irá analisar os requeri-
mentos e a relação dos ambulantes será divulgada no 
site ofi cial e também neste jornal.

Estudantes de Pindamonhangaba 
da Rede Estadual que gostam de escre-
ver, podem se inscrever para participar 
da 5ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa. As inscrições estão abertas 
e vão até 30 de abril e podem ser feitas 
na própria escola.

O concurso é uma competição de 
produção de textos para alunos e pro-
fessores de escolas públicas brasileiras, 
do 5º ano do Ensino Fundamental ao 

3º ano do Ensino Médio. A avaliação 
dos textos começa pela comissão esco-
lar, que faz a seleção das melhores pro-
duções no período de 10 a 19 de agosto. 
Em seguida, acontecem as etapas Mu-
nicipal e Estadual. 

Professores e alunos semifi nalistas 
recebem medalhas de bronze, livros e 
participam de atividades de formação, 
com ofi cinas de leitura e escrita e visitas 
culturais.

 Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
     3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de 
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e 
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)

LoCAção
LoCAção

Fundação Doutor João Romeiro 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO OR-
DINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUN-
DAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO

Antonio Aziz Boulos, presidente da Fun-
dação Dr. João Romeiro, conforme Portaria 
Geral nº. 3.953 de 03 de janeiro de 2013, no 
uso de suas atribuições legais, CONVOCA o 
Conselho Fiscal para reunião ordinária para 
deliberar sobre a prestação de contas da Fun-
dação Dr. João Romeiro, relativo ao ano de 
2015, a ser realizada na Sede da Fundação 
Dr. João Romeiro, no dia 23 (vinte e tres) de 
março de 2016, às 10:00 horas.  

Pindamonhangaba, 17 de março de 
2016.

 Antonio Aziz Boulos
Presidente
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cidade

A Escola Municipal “Prof. 
Lauro Vicente de Azevedo”, no 
CDHU Cícero Prado, recebeu 
sua quadra coberta no último 
dia 8, com uma grande festa. 
Além da inauguração, foi reali-
zada a cerimônia de lançamento 
da nova etapa do projeto Crian-
ças – Primeiros Passos, do Grê-
mio União, em parceria com a 
Prefeitura e a Gerdau.

De acordo com projeto de lei 
de autoria do vereador Carlos 
Eduardo de Moura “Magrão”, a 
quadra foi denominada de “No-
rival Sebastião – Bodinho”. O 
homenageado estava presente 
e bastante emocionado. Quem 
também prestigiou o evento foi 
a viúva do patrono da escola, 
sra. Judicéa Azevedo, acom-
panhada da filha Regina, que 
participou do descerramento da 
placa inaugural e foi homenage-
ada com um vaso de flores.

Incentivo ao 
aprendizado dos alunos
O cerimonial de inauguração 

contou ainda com apresenta-
ções artísticas dos alunos da es-
cola. O gestor da unidade estava 
feliz com a nova quadra. “Antes 
os alunos realizavam suas ativi-
dades no sol. Agora, com a co-
bertura, todos serão beneficia-
dos”, disse.

O gestor do projeto Grêmio 
União, Admauro Nunes, expli-
cou que cerca de 380 crianças 
integram a iniciativa. Ele agra-
deceu o apoio da Gerdau e da 

Escola Prof. Lauro Vicente de Azevedo 
ganha quadra coberta com festa

Prefeitura. “Agradeço à Secre-
taria de Esportes e ao prefeito, 
que nos recebeu de portas aber-
tas. Tivemos todas as condições 
para a realização do projeto”, 
afirmou.

O secretário de Esportes elo-
giou a nova quadra e falou sobre 
a importância do esporte para 
o desenvolvimento dos estu-
dantes. “O esporte vai mudar a 
vida das pessoas, assim como a 
educação vem fazendo há tem-
pos. Parabéns, alunos, por essa 
quadra coberta. Vocês mere-
cem! Parabéns aos pais que es-
tão aqui presentes, por acompa-
nharem seus filhos e a todos os 
envolvidos na obra”, destacou.

A secretária de Educação fa-
lou aos alunos que muitas pes-
soas trabalharam para construir 
essa quadra especialmente para 
eles. “Essa quadra vai incentivar 
os alunos no aprendizado, auxi-
liando para que tenham melho-
res condições de ensino. Todos 
juntos, vamos fazer a diferen-
ça”, garantiu.

Patrimônio de todos
Atualmente, a escola conta 

com 180 alunos, que serão be-
neficiados com essa quadra po-
liesportiva coberta, resultado 
de convênio com o Ministério 
da Educação, por meio do PAC 
2 – Programa Pró-Infância.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba destacou a verba federal 
recebida pela Prefeitura para 
a construção dessa quadra. “O 
Governo Federal tem ajudado 
muito Pinda. Precisamos res-
peitar e agradecer a quem nos 
ajuda. Essa quadra é patrimô-
nio de vocês: conservem. Este 
local é uma oportunidade para 
as crianças, para esporte, lazer 
e auxílio de aprendizado. Te-
nho certeza que essa quadra 
será de grande utilidade para 
todos”, frisou.

A quadra tem cobertura me-
tálica, arquibancadas, vestiá-
rios masculino e feminino, em 
cerca de 860m² de área.

O homenageado, 
sr. Bodinho, estava 
emocionado

A cerimônia teve presença de autoridades, alunos e pais de alunos, além da equipe escolar

A viúva do patrono da 
escola prestigiou o evento 
e recebeu flores

Divulgação

Divulgação

Campo do Araretama recebe melhorias

Divulgação

 O campo de futebol do Ara-
retama ‘José Fonseca Marcon-
des – Jota Marcondes’ recebeu 
diversas melhorias, entregues 
oficialmente pela Prefeitura 
para a população, no dia 10 de 
março. Foram realizadas a re-
forma dos vestiários, das traves, 
retirada de braquiárias e aduba-
ção do gramado, entre outras.

Mesmo com a chuva que caiu 
durante todo o evento, a popu-
lação esteve presente, além de 
autoridades municipais, como o 
prefeito de Pindamonhangaba.

O presidente da Associação 
dos Moradores, Ronaldo Casti-
lho, agradeceu as melhorias no 
campo e espera que toda a co-
munidade trabalhe para manter 
o local assim. Já o presidente da 
Liga Municipal de Futebol, Wal-
mir Lucas de Souza Lima, “Ma-
carrão’, parabenizou essa parce-
ria com a Prefeitura, buscando 

sempre oferecer o melhor. “A co-
munidade do Araretama é tran-
quila e amiga. Tenho certeza que 

os encontros no campo sempre 
serão muito importantes”, disse.

Os vereadores presentes, Jâ-

nio Lerario e José Carlos Gomes 
“Cal”, também parabenizaram a 
administração pela iniciativa.

O secretário de Esportes da 
Prefeitura lembrou que as me-
lhorias no campo foram realiza-
das graças a parceria e trabalho 
de vários departamentos, incen-
tivando a prática de esportes en-
tre a população, para uma vida 
mais saudável.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba lembrou que o Araretama 
cresceu e se desenvolveu, tor-
nando-se, atualmente, pratica-
mente uma cidade, com toda 
a estrutura. “O povo é amigo. 
Agradeço o companheirismo e 
o trabalho de todos. Temos um 
compromisso com a cidade e 
seguimos promovendo várias 
melhorias, também no Arare-
tama, como a implantação da 
ciclovia, construção da UPA - 
Unidade de Pronto Atendimen-
to 24 horas, além de reforma 
nas unidades de saúde, entre 
outras”, afirmou.

Foram realizadas a reforma dos vestiários, das traves, retirada de 
braquiárias e adubação do gramado, entre outras

Uma partida de futebol marcou a 
entrega das melhorias

Divulgação

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

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO: ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - IMPRENSA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - COMUNICACAO@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Toninho da Farmácia 
pede uma solução defi nitiva 
para as casas abandonadas 
no bairro do Bosque

Legislativo de Pindamonhangaba confirma verba de
R$ 731 mil para reforma do Centro de Especialidades Médicas

Dois projetos de abertura 
de crédito adicional foram 
inclusos na 8ª Sessão Or-
dinária, no último dia 14. 
As propostas aprovadas por 
unanimidade pelos parla-
mentares são: o Projeto de 
Lei nº 20/2016, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe 
de abertura de crédito adi-
cional especial no valor de 
R$ 731 mil, na Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, 
através de convênio firmado 
com o Fundo Estadual de 
Saúde, visando a reforma 
do Centro de Especialidades 
Médicas; e o Projeto de Lei 
nº 18/2016, de autoria do Po-
der Executivo, que dispõe de 
abertura de crédito adicional 
suplementar, no valor de R$ 
160 mil, que será utilizado 
para aquisição de óculos, 
conforme decisão do Con-
selho Deliberativo do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba. 

Ordem 
do Dia
Os vereadores de Pinda-

monhangaba aprovaram dois 
projetos de denominações 
de próprios municipais na 
Sessão do último dia 14. 

O Projeto de Lei  n° 
11/2016, de autoria do ve-
reador José Carlos Gomes 
– Cal (PTB), que “Denomina 
a alça de acesso do viaduto 
do bairro das Campinas, 
de Padre Samuel José de 
Carvalho” e o Projeto de 
Lei n° 16/2016, de autoria 
do vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB), que “De-
nomina de Leandro Lopes 
Barbosa, a Quadra locali-
zada na Escola Aparecida 
Arantes Vasques”, no bairro 

a prática de atos ilícitos 
como roubos e assaltos, bem 
como a falta de iluminação 
transforma o bairro em um 
motel ao ar livre, proporcio-
nando também o consumo de 
drogas. Ela quer, ainda, que 
os edis intercedam junto aos 
Correios, pois o bairro não é 
atendido pela entrega de cor-

respondên-
cias, sendo 
que já foram 
feitos vários 
ped idos  e 
p ro toco la-
d o s  j u n t o 
à empresa. 
Karen res-
saltou que o 
Parque das 
P a l m e i r a s 
não possui 
residências 
irregulares 

e que atendem 
totalmente a 
portaria 567 

dos Correios, que normatiza a 
entrega de correspondências.

Próxima 
Sessão Ordinária
A 9ª Sessão Ordinária 

será realizada no dia 21 de 
março de 2016, segunda-fei-
ra, a partir das 18 horas, no 
Plenário “Francisco Romano 
de Oliveira”, localizado 
na rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Loteamento 
Mombaça.

As sessões são abertas à 
população e poderão, ainda, 
ser acompanhadas através 
da transmissão “ao vivo” 
pela internet no portal www.
camarapinda.sp.gov.br e no 
canal 04 (digital) da opera-
dora de TV a cabo NET, de 
Pindamonhangaba.

Mombaça, foram aprovados 
por unanimidade pelos edis.

Padre Samuel 
José de Carvalho
Nascido em Virgínia – 

MG, foi ordenado padre em 
2005. Realizou seus estudos 
religiosos na Casa Geral de 
Roseira, da Congregação dos 
Oblatos de Cristo, estudou 
Filosofia em Lorena e Teo-
logia em Taubaté. Trabalhou 
em Brasília, em Barretos e em 
Santos, onde fez pós-gradu-
ação na área da educação na 
Unisantos. Em Pindamonhan-
gaba foi pároco na Paróquia 
São Cristóvão, no bairro 
Cidade Nova, onde junto com 
a comunidade, lutou para 
a construção do viaduto do 
bairro das Campinas, sobre 
a rodovia Presidente Dutra. 
Atualmente está na cidade 
de Vargem Grande Paulista. 
Padre Samuel é muito queri-
do nos bairros Cidade Nova, 
Campinas e adjacências, onde 
tem uma legião de amigos e 
fiéis. Sempre que pode visita 
Pindamonhangaba para rever 
os companheiros. Seu nome 
será perpetuado em Pinda-
monhangaba, denominando a 
alça de acesso do viaduto do 
bairro das Campinas, que liga 
a rua José Benedito Quirino à 
Estrada Municipal do Tanque. 
Obra que, com sua contribui-
ção, junto às comunidades 
dos bairros ao redor, salvou 
muitas vidas, oferecendo 
mais condições de segurança 
para a população transpor a 
rodovia Presidente Dutra.

Leandro 
Lopes Barbosa
Falecido na antevéspera de 

completar 25 anos, solteiro, 
era filho de Eleonis e Andreia 

VEREADORES AUTORIZAM, POR UNANIMIDADE, CONVÊNIO COM FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO

ATENDIMENTO DOS PACIENTES; TAMBÉM FOI APROVADO R$ 160 MIL PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Atlética Ferroviária e atuou 
profissionalmente no vôlei 
representando Pindamonhan-
gaba e a FAPI. Nos últimos 
meses de vida, morava em 
Atibaia, onde exercia a pro-
fissão de caldeireiro, mas 
voltava todo final de semana 
para Pindamonhangaba. Ape-
sar de escolher a metalurgia 
como profissão, nunca deixou 
de praticar esportes, seja na 
academia, corrida nas ruas, 
o vôlei e o futebol com os 
amigos, além de atuar também 
nos campeonatos amadores. 
De personalidade forte, tinha 
poder de decisão, era um 
guerreiro que ia para a batalha 
em busca de seus ideais. Era 
o amigo para se rir e chorar e 

apesar de sua rápida passagem 
de vida, foi exemplo e será 
sempre lembrado por seus 
amigos e familiares, pois dei-
xou o legado que é possível o 
Ser Humano viver em alegria 
e transmitir a todos esse Dom. 
Seu nome será eternizado 
denominando a quadra de 
esportes da Escola Municipal 
( R E M E F I ) 
P r o f e s s o r a 
Mar ia  Apa-
recida Aran-
tes Vasques, 
no bairro do 
M o m b a ç a , 
onde morava 
com a família.

Tribuna 
Livre
A m u n í -

c ipe  K a r en 
Cláudia Pe-
reira de Cam-
pos, moradora 
do Parque das 
Palmeiras fez 
uso da Tribuna Livre para 
solicitar aos vereadores que 
intercedam junto à Admi-
nistração Municipal e aos 
Correios, visando solucionar 
os problemas e a entrega de 
correspondências no bairro. 
Os moradores do Parque das 
Palmeiras querem o fecha-
mento das passagens irregu-
lares, do bairro para o Distrito 
Industrial e a construção de 
uma praça pública, cujo pro-
jeto foi apresentado em 2014. 
Da praça, até o momento só 
existe o terreno com uma 
mata. Não foram construídas 
as calçadas, nem  os bancos 
e, muito menos, feito  a jardi-
nagem  e nada da iluminação. 
De acordo com a munícipe, a 
passagem irregular favorece 

Lopes Barbosa. Menino sim-
ples e irradiante, vivia cerca-
do de amigos. Nasceu em São 
Paulo e veio muito pequeno 
para Pindamonhangaba, onde 
realizou todo o seu ciclo es-
colar, iniciando na Remefi do 
Crispim (Planed), depois São 
Judas Tadeu, Eurípedes Bra-
ga, João Martins de Almeida 
até concluir na FAPI, onde 
começou o curso de Fisiotera-
pia, transferindo depois para 
Educação Física. Amante dos 
esportes, praticava futebol 
e vôlei, também adorava o 
kart. Sempre participou dos 
jogos do Interbairros, onde 
atuava tanto no futebol quanto 
no vôlei. Era atleta do time 
de futebol da Associação 

AMIGO DO LEANDRO PRESTA HOMENAGEM COM MÚSICA, OBSERVADO PELA MÃE ANDREIA 
E PELO VEREADOR JANIO ARDITO LERARIO, AUTOR DA DENOMINAÇÃO DA QUADRA DA 
ESCOLA REMEFI APARECIDA ARANTES VASQUES, DO BAIRRO MOMBAÇA 

MORADORA DO PARQUE DAS 
PALMEIRAS,  KAREN CLÁUDIA 

PARTIC IPA DA TRIBUNA LIVRE

FO TO S: DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador  Magrão  
(PPS) está solicitando à 
Prefeitura, através do re-
querimento nº 452/2016, 
que faça a notificação da 
empresa Transcontinental, 
para que ela efetue imedia-
tamente a limpeza das casas 
vazias e abandonadas de sua 
propriedade, localizadas no 
Residencial Pasin, no Distri-
to de Moreira César.

Segundo o parlamentar, 
existem diversas casas 
vazias no Pasin, que es-
tão com mato alto, lixo 
acumulado e entulhos 
descartados nos quintais 
e nas calçadas. Magrão 
constatou que a maioria 
destas casas pertencem a 
empresa Transcontinental. 

O vereador destacou 
que a limpeza das refe-
ridas casas é de extrema 

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

9ª Sessão Ordinária do ano de 2016,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 21 de março de 2016,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 149/2015, do Vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão, que “Denomina a Quadra Poliesportiva do Bairro 
Azeredo, localizada na Rua Jorge Marcos de Azeredo, Distrito de 
Moreira César, de BENEDITO JOSÉ COELHO – PINTADO”.

II. Projeto de Lei n° 17/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.

III. Projeto de Lei n° 19/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.

IV. Projeto de Lei n° 21/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a autorização para repasse de recursos para cobertura de 
insuficiências financeiras do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba durante a execução orçamentária de 2016”.

V. Projeto de Lei n° 23/2016, do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Institui e inclui no calendário oficial do município o 
DIA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO”.

 Pindamonhangaba, 16 de março de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Vereador Magrão 
cobra limpeza do
mato e retirada de 
lixo no Residencial Pasin

NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS À
PREFEITURA, ELE QUER QUE A EMPRESA 

TRANSCONTINENTAL EFETUE ESSES

SERVIÇOS NAS CASAS ABANDONADAS NO PASIN

necessidade, haja visto que 
a comunidade de Pindamo-
nhangaba está em estado de 
alerta máximo no combate 
ao mosquito transmissor 
da dengue. “Sabemos que 
o lixo e o entulho descar-
tados de forma irregular, 
em lugares inapropriados, 
e imóveis com mato alto 
são um potencial criadouro 
desse inseto que coloca em 
risco a saúde da população”, 
alertou o vereador Magrão.

VEREADOR MAGRÃO ESTÁ SOLICITANDO 

À PREFEITURA QUE NOTIFIQUE A 

TRANSCONTINENTAL PARA FAZER 

A LIMPEZA DAS CASAS VAZIAS E 

ABANDONADAS NO RESIDENCIAL

PASIN, EM MOREIRA CÉSAR

O vereador  Toninho 
da Farmácia (PSDB) está 
solicitando às autoridades 
competentes, uma solução 
definitiva para o problema 
das casas abandonadas no 
bairro do Bosque.

Segundo o vereador, es-
tas residências foram alvo 
de desapropriação e estão 
em ruínas, servindo apenas 
para o uso de marginais e 
usuários de drogas.

Os moradores das ruas 

Manoel Jacinto Pereira, Pedro 
Henrique Gonçalves e Ignácio 
Aguiar, convivem em total 
insegurança, com a sujeira e 
o lixo que acumula a cada dia.

“Estivemos em reunião 
com representantes da Sa-
besp e da Prefeitura na se-
gunda-feira, dia 14, e ficou 
acordado que serão tomadas 
todas as providências para a 
solução definitiva deste pro-
blema”, finaliza o vereador 
Toninho da Farmácia.
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Os moradores de Mo-
reira César devem levar 
os cães e gatos para serem 
imunizados contra a raiva 
neste sábado (19). Das 8 
às 12 horas, a vacinação 
acontecerá na praça do 
Cisas. Também haverá 
vacinas disponíveis no 
Vale das Acácias, Vila São 
Benedito e Padre Rodolfo. 
Veja abaixo  programação 
completa, com os horá-
rios.

A vacinação contra a 
raiva está sendo feita por 
meio de parceria entre a 
Secretaria de Saúde, De-
partamento de Agricultu-
ra e Abrigo Municipal de 
Animais. A cidade precisa 
vacinar mais de 30 mil 
animais, entre cães e ga-
tos. A vacina é a única for-
ma de evitar esta doença, 
que pode levar o animal e 
também os humanos in-
fectados à morte.

No dia 2 de abril a 
imunização acontecerá 
no Feital, Cidade Nova, 
Jardim Eloyna, Triân-
gulo, Maricá e Santa Ce-
cília. A vacinação será 
realizada até o dia 9 de 
abril, quando os pro-
fissionais da Prefeitu-
ra estarão no Castolira, 
Crispim, Mombaça, Mo-
rumbi e no Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”.

DIA LOCAL ATENDIMENTO    HORÁRIO

ZONA URBANA

19/3

Cisas Praça 8 às 12h
Vale das Acácias Posto de Saúde 13 às 16h30
Vila São Benedito Posto de Saúde 8 às 16h30
Padre Rodolfo Centro Comunitário 8 às 16h30

Sábado tem vacinação contra raiva
saúde

A raiva é uma doença que pode levar à morte

A equipe da Unidade 
Municipal de Fisioterapia 
“Celina Leite de Abreu Co-
tait” realizou, no último 
dia 9, uma palestra para 
os alunos do Ensino Mé-
dio da escola estadual do 
bairro Cruz Grande. A ini-
ciativa foi da Unidade de 

Saúde da Família do bair-
ro, que organizou diversas 
palestras para a população 
visando, principalmente, a 
comemoração do mês das 
mulheres.

Na palestra, dois fisio-
terapeutas e duas estagi-
árias falaram para os alu-

nos a respeito de dicas de 
postura corporal no dia a 
dia, para evitar problemas 
na coluna, principalmente 
com o passar dos anos. Ta-
refas diárias como levan-
tar e deitar corretamente, 
altura correta do traves-
seiro, altura da mochila, 

Equipe da Fisioterapia realiza 
palestra para estudantes

Divulgação

posição certa para amar-
rar os sapatos e outras 
dicas foram transmitidas 
aos adolescentes. Profes-
sores também receberam 
dicas como, por exemplo, 
a altura para escrever na 
lousa, para evitar proble-
mas nos ombros.

De acordo com o profes-
sor Danilo Garufe, a pales-
tra foi bastante útil. “Fiquei 
surpreso com o conteúdo 
e achei o tema importan-
te, não somente para nós, 
professores, mas também 
para os alunos, principal-
mente sobre a maneira de 
sentarem nas carteiras. A 
gente fala, chama a atenção 
em sala de aula, mas agora 
com os profissionais falan-
do, quem sabe eles sentem 
corretamente, evitando 
problemas futuros?”, lem-
brou.

Para o coordenador da 
Unidade de Fisioterapia, a 
oportunidade foi excelen-

te. “Falamos para jovens 
na faixa dos 15 anos e essa 
idade é boa, pois ainda 
conseguimos modificar 
seus hábitos, com grandes 
chances de prevenirmos as 
doenças na coluna”, disse.

A fisioterapeuta inte-
grante do grupo comple-
mentou: “Na fisioterapia, 
recebemos muitos casos 
de pessoas com dores nas 
costas e os problemas co-
meçam com os maus há-
bitos adquiridos nessa 
idade. É muito importante 
que os jovens sigam ago-
ra as dicas que passamos, 
para não sentirem dores 
na coluna quando forem 
idosos”, lembrou.

Parceria continua
A enfermeira da Uni-

dade da Cruz Grande, que 
teve a iniciativa de realizar 
essas ações com a comuni-
dade, disse que pretende 
continuar a parceria com 

a equipe da Fisioterapia. 
“Estamos programando 
outros encontros e pales-
tras e pretendemos trazer 
os fisioterapeutas para que 
possam transmitir seus co-
nhecimentos. Por exemplo, 
em palestras para grupos 
de diabéticos, podemos fa-
lar a respeito dos cuidados 
com o pé diabético, que 
necessita de muita aten-
ção, pois pode apresentar 
complicações e até levar à 
amputação. Também pre-
tendemos levar essa pales-
tra sobre coluna para a uni-
dade de saúde do Ribeirão 
Grande”, adiantou.

A equipe da Unidade da 
Fisioterapia é capacitada 
para a realização de pales-
tras sobre diversos temas, 
focando principalmente 
a prevenção, para grupos 
de idades variadas. Para 
agendar as palestras, é ne-
cessário entrar em contato 
pelo telefone 3645-8514.

Divulgação

Fisioterapeutas e estagiárias durante palestra para jovens da escola da Cruz Grande

Os agentes de Con-
trole de Vetores da Se-
cretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizam 
várias ações de preven-
ção e orientação sobre 
as formas de eliminar o 
mosquito Aedes aegypti.

Nesta semana, eles 
fizeram vistorias em 
casas nos bairros Vale 
das Acácias, Vila São 

Benedito, Vila São José, 
Vila São João e estão ter-
minando os trabalhos no 
Araretama. Nos próximos 
dias, os trabalhos serão 
desenvolvidos no Santa 
Cecília e Maricá.

Além das vistorias e 
orientações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
sempre quando há regis-
tros de casos positivos os 
profissionais do Controle 

de Vetores fazem as ne-
bulizações e bloqueios.

Em relação aos da-
dos da dengue, chikun-
gunya e zika, a equipe 
da Vigilância Epide-
miológica registrou até 
esta quarta-feira (16) 
143 casos autóctones 
de dengue, não há re-
gistros de casos impor-
tados de dengue, chi-
kungunya e zika vírus.

 Secretaria de Saúde faz  
 orientações de combate    
 ao aedes aegypti

 

Mês Dia Planta a ser estudada para:

Março 21 Saúde da Criança

Abril 25 Saúde Bucal

Maio 30 Saúde da Mulher

Junho 27 Saúde Mental

Julho 25 Diabetes

Agosto 29 Saúde da Criança

Setembro 26 Saúde do Idoso

Outubro 24 Saúde da Mulher

Novembro 28 Saúde do Homem

Cpic promove roda de estudo 
de plantas medicinais

O Cpic - Centro de 
Práticas Integrativas e 
Complementares - da 
Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba convida a 
população para a REP - 
Roda de Estudo de Plan-
tas. Os encontros são 
realizados uma vez por 
mês, das 14 às 16 horas, 
na sede do Cpic (avenida 
Albuquerque Lins, 245).

O objetivo da REP é 
troca de saberes cientí-
ficos e populares, passar 
informações sobre como 
a planta age em nosso 
organismo e como deve 
ser utilizada. Podem 

participar os profissio-
nais de saúde, agentes 
comunitários, lideres co-
munitários, agentes de 

pastorais, educadores e 
público em geral. Esta 
ação é gratuita e aberta a 
todos interessados

Confira a programação do ano
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COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que se 
encontra disponível para venda no Polo Regional do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba/SP, 
Estacas de Gliricídea na seguinte forma:

PRODUTO / DESCRIÇÃO / UNIDADE / Quantidade Estimada / VALOR

Estaca de Gliricídea / Comprimento: 0,5-1,0 mt - Diâmetro: 3-5 cm / Unidade / 150 / R$ 1,50

Estaca de Gliricídea / Comprimento: 1,0-1,5 mt - Diâmetro: 5-10 cm / Unidade / 150 / R$ 2,50

Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 01 de Abril de 2016, até o dia 31 de Dezembro de 
2016, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 11:00 h e das 13:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida 
Drº Antônio Pinheiro Júnior, nº 4009 - CEP: 12.411-010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: 
(12) 3642-1823 ou 3648-5588. Observação: Para a aquisição dos produtos o interessado deverá 
comunicar-se previamente via telefone para certificar-se da disponibilidade. Processo 3.115/2016.

CIMC CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CESAR 
                                PRAÇA DA MATRIZ, 28-DISTRITO DE MOREIRA CESAR -Pindamonhangaba – SP 

                                          CNPJ -03.649.868/0001-05  Inscrição Municipal Nº 18.667 
                                              Conselho Municipal de Assistência Social Nº 12 fls. 5 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

A CIMC - CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR 

 

 

 Convocam os sócios fundadores,conselheiros,associados e os usuários do serviço para uma 
Assembleia Geral a se realizar:  

Dia:           31/03/2016 

Horário:   14 h em primeira chamada com 2/3 dos representantes , e às 14h30min h em segunda 
chamada com 1/5 dos representantes 

Local:    Recinto São Vito 

Pauta:   Apresentação do balanço financeiro de 2015; Plano de ação 2016; Relatório das atividades 
Gerais  

 

 

      

 

 

 

 

 

Suely Santos Luciano  

 Presidente. 
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 Convocam os sócios fundadores,conselheiros,associados e os usuários do serviço para uma 
Assembleia Geral a se realizar:  

Dia:           31/03/2016 

Horário:   14 h em primeira chamada com 2/3 dos representantes , e às 14h30min h em segunda 
chamada com 1/5 dos representantes 

Local:    Recinto São Vito 

Pauta:   Apresentação do balanço financeiro de 2015; Plano de ação 2016; Relatório das atividades 
Gerais  

 

 

      

 

 

 

 

 

Suely Santos Luciano  

 Presidente. 

 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CLUBE LITERÁRIO E RECREATIVO DE PINDAMONHANGABA, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social em seu artigo 41 parágrafo único, convoca em qualquer 
número os associados da categoria proprietários  ou seus representantes, interessados em 
se associar, maiores de 18 anos em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se na Avenida Abel Correa Guimarães, nº 1450, Bairro Vila 
( Centro Comunitário Vila Rica), na cidade de Pindamonhangaba, dia 08 de Abril de 2016, 
com primeira chamada às 18 horas e segunda chamada as 18:30 em primeira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:
1ª –Formação da Comissão de Averiguação Geral para levantamento patrimonial;
2ª– Apresentação de chapa para concorrer a diretoria executiva.

Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ELIAS BARGIS MATHIAS
SÓCIO PROPRIETÁRIO Nº W-039

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 012, DE 10 DE MARÇO DE 2016.                                                                                               

Doutor Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,

Resolve:

Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria de Administração:

- Fabiana Cristina de Paula
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 15 de fevereiro de 2016

- Gislene de Toledo Oliveira Rodrigues
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 17 de fevereiro de 2016

- Rosane de Oliveira Dias dos Santos
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 17 de fevereiro de 2016

- Flávia Ferreira de Araújo
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 18 de fevereiro de 2016

- Adriana Meireles Cobra Marcolino dos Santos
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 18 de fevereiro de 2016

- Kate Itacy dos Santos
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 18 de fevereiro de 2016

- Viviana Aparecida Felipe Mendes
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 18 de fevereiro de 2016

- Rafaela Aparecida Dias Gonçalves
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 19 de fevereiro de 2016

- Leonilda de Souza Oliveira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Regiane Costa Nogueira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Vanessa Aparecida Roque dos Santos
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Michelli de Souza Novikoff de Oliveira Fernandes
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Edneia Pereira da Silva Brito
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Vania Maria Portes César Dias
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Fernanda Ferreira de Freitas Silva
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Leandro de Morais
Emprego: Agente do Controle Vetor
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Nelson Bittencourt da Costa Junior
Emprego: Agente do Controle Vetor
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 22 de fevereiro de 2016

- Nazir Nazareth Vaz Rangel
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 25 de fevereiro de 2016

- Lígia de Paula Pereira Rodrigues
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 02/2012
Data: 29 de fevereiro de 2016

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir das respectivas 
datas de admissão.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 10 de março de 2016.
Antonio Carlos Bertoni Alvares - Diretor do Departamento de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original 
e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 29/03/2016 às 14:00 horas:

300º BETHINA COSTA DE CARVALHO
RUA JOÃO CLAUDIO GOSLING, 260 – ANA ROSA
CRUZEIRO – SP
CEP 12705-110

301º FABIANA APARECIDA LORENA
AVENIDA JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS, 793 – VILA DAS GRAÇAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-400

302º LAURA GUNARA ANTUNES BELLO
AVENIDA TEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, 603 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-120

303º SANDRA MARA PIRES DE OLIVEIRA
RUA IONE MITICO HAYASHI, 690 – APTO 203 – BOSQUE DOS IPÊS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12236-869

304º JOELMA APARECIDA ARAUJO MARTINS
RUA JOÃO RACHOU, 148 – JARDIM HUMAITÁ
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-560

305º REGINA APARECIDA FLORENTINO DE CARVALHO
RUA EDUARDO DA SILVA NETO, 158 – JARDIM MARIANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-300

306º MARIANGELA CARRERA RODRIGUES
R. BENEDITO OBERDAN FERNANDES LOBO, 235 – PORTAL DA MANTIQUEIRA
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-808

307º PATRICIA CARROS MARQUES DE OLIVEIRA
RUA MONTEIRO LOBATO, 31 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-040

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.292, DE 15 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.889, de 15 de março de 2016,

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), na Administração do Gabinete, no Gabinete 
do Prefeito, em função do superávit financeiro apurado em 2015 e de adequações de investimentos 
neste exercício, a saber:

02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20  Fundo Social de Solidariedade
2037           Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.3          3.3.90.30 –  Material de Consumo (11)             R$ 160.000,00

Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2015 com o valor de R$ 
47.839.553,97 e o Passivo Financeiro com o valor de       R$ 15.855.253,33, resultando o Superávit 
no valor de R$ 31.984.300,64.
 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2016.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.293, DE 15 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 5.890, de 15 de março de 2016,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais), no Fundo Municipal de Saúde / 
Assistência Média e Alta Complexidade (MAC), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, para 
reforma do Centro de Especialidades Médicas, conforme convênio nº. 052/2016, firmado com o 
Fundo Estadual de Saúde. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13   Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.2 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica             R$ 731.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Fundo Estadual de Saúde.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2016/2018
INSCRIÇÕES HABILITADAS 
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, criado pela Lei Municipal nº 4.985, de 10 de 
novembro de 2009, no uso de suas atribuições legais, através da Comissão Especial responsável 
pelo processo eleitoral,

PUBLICA:

1. Estão habilitadas para o processo de eleição das representantes da sociedade civil para o 
Conselhos Municipal dos Direitos da Mulher, Gestão 2016/2018, as seguintes organizações e suas 
representantes:
1) Associação de Hipertensos e Diabéticos Terapia e Lazer Pró Saúde de Moreira Cesar:
a. Ana Maria Merenciano de Carvalho
b. Eliane Teodoro Gessario Moreira
2) Organização das Mulheres Solidárias e Colaboradoras – OMSC 
a. Olga Suely Diniz Couto
b. Candida Aparecida Arantes
3) OAB – 52ª Subseção de Pindamonhangaba
a. Ana Cristina Andrade e Silva
b. Carla Fernanda da Silva
4) FUMVIC – Fundação Universitária Vida Cristã – Faculdade de Pindamonhangaba
a. Simone Souza Lima Tomé Braça
b. Catarina Rodrigues
5) Casa da Amizade de Pindamonhangaba 
a. Valquiria Helena Reuter
b. Ealine Faro Santos
6) Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Pindamonhangaba 
a. Cecilia Lopes Pereira
b. Regina de carvalho Garrido
7) Bola de Neve Church – Pindamonhangaba 
a. Elaine Soares Martins de Souza
b. Michella Cristine de Souza Vieira

2. Cronograma das atividades:

1.1. PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES HABILITADAS – 18 de março
1.2. ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 29 de março
1.3. PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES ELEITAS – 5 de abril
3. Da eleição e apuração:
4.1.  São (12) doze vagas para conselheiras, sendo seis para titulares e seis para as respectivas 
suplentes, correspondentes a sociedade civil, que serão disputadas entre as inscritas, por voto 
secreto.
4.2. Cada candidata poderá votar em até duas representações de Entidades ou Movimentos ou 
Segmentos da Sociedade Civil ligados a Defesa dos Direitos da Mulher, habilitadas ao processo 
eleitoral.
4.3. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
4.4. O critério de desempate deverá ser pelo maior tempo de atuação das Entidades ou Movimentos 
ou Segmentos da Sociedade Civil ligados a Defesa dos Direitos da Mulher.
4.5. O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem de votação.
4.6. Em caso de vaga no decorrer do mandato, serão chamadas as demais instituições classificadas 
pela ordem de votação.

4. Das disposições finais:

5.1. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do 
edital, prazos e formas de acesso.
5.2. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será dada 
posse às novas conselheiras, em assembleia específica, marcada para este fim.
5.3. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2016.

Comissão Especial Responsável
Simone Souza Lima Tomé Braça

Presidente do CMDM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.889, DE 15 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
na Administração do Gabinete, no Gabinete do Prefeito, em função do superávit financeiro apurado 
em 2015 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20  Fundo Social de Solidariedade
2037           Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.3          3.3.90.30 –  Material de Consumo (11)                  R$ 160.000,00

Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2015 com o valor de R$ 
47.839.553,97 e o Passivo Financeiro com o valor de       R$ 15.855.253,33, resultando o Superávit 
no valor de R$ 31.984.300,64.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2016.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 110-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) AGROPECUARIA AGOSTINHO 
ARDITO S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA CARLOS DE CASTRO, S/Nº, Bairro 
MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla SO110901036000,  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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 111-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA BEATRIZ LACORTE MOREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA EPIPHANIO COSTA FILHO, S/Nº, Bairro AURORA GALEGA 
inscrito no município sob a sigla SO110727011000,  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

LEI Nº 5.890, DE 15 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica 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$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil 
reais), no Fundo Municipal de Saúde / Assistência Média e Alta Complexidade (MAC),  na Secretaria 
de Saúde e Assistência Social, para reforma do Centro de Especialidades Médicas, conforme 
convênio nº. 052/2016, firmado com o Fundo Estadual de Saúde. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13   Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.2 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica     R$ 731.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo artigo terá como cobertura o repasse efetuado pelo Fundo 
Estadual de Saúde.
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2016.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.602, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº 4.682, de 12 de setembro de 2007, alterada pela Lei nº 4.776, de 
05 de maio de 2008,

R E S O L V E :
Art. 1º - NOMEAR os senhores abaixo para constituírem o  CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, a saber

I - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Titular:  Simone Cristina Rodrigues de Abreu Ribeiro
  Suplente: Adriana Patrícia Alves Moreira Florentino 

b) Titular:  Maria Auxiliadora de Almeida
  Suplente: Ana Luiza Garufe 

c) Titular:  Andrea Campos Salles Martins
  Suplente: Maura Salgado Valentini 

d) Titular:  Willian Paulo da Silva
  Suplente: Nilson Ferreira Lopes 

II – REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL

a) Titular:  Regina Célia Cirillo Monteiro da Silva
  Suplente: Bruno Zanin Pires 
 
b) Titular:  Eunice Aparecida de Oliveira
  Suplente: Mônica Aparecida Dias de Oliveira 

c)Titular:  Urbano Reis Patto Filho
  Suplente: Ivanil Gregório das Chagas 

d) Titular:  Jôsi Natália Marcondes Pereira
 Suplente:Carlos Alberto Gonzaga

Art. 2.º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.
Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 
dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e Publicada 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

PORTARIA GERAL Nº 4.607 , DE 09 DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Portaria Geral nº 4.571, de 29 de dezembro de 2015, Resolve cessar 
a designação da Professora Maria Lúcia Ramos Nascimento Perrota, para a função de suporte 
pedagógico de Gestor de Unidade de Educação Básica, a partir de 15 de fevereiro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro 
de 2016.  
Pindamonhangaba, 09 de março de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.794, DE 08 DE MARÇO 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 329/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 33/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº 9.720, de 10 de dezembro de 2015, Processo nº 20.238/15.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.795, DE 08 DE MARÇO 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 13 de março de 
2016, nos termos do Memorando nº 333/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o 
prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2016, comissão constituída 
pela Portaria Interna nº 9.751, de 13 de janeiro de 2016, Processo nº 34.252/14.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de março de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** DESPACHO RECURSO***

PREGÃO Nº. 321/2015 (PMP 33981/2015)
A Prefeitura comunica que no PP nº. 321/15, que cuida da “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado - 
tipo "d", com tripulação (incluindo manutenção e combustível).”, a Autoridade Superior, considerando 
os pareceres da Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega 
provimento ao recurso interposto pela empresa Do Val Serviços Médicos Ltda. (proc. ext. 4.732 de 
16/02/2016), mantendo assim a habilitação da empresa Clínica Médica Vale Guaratinguetá Ltda. 
Dê-se prosseguimento ao processo licitatório e seus devidos procedimentos.
 Pindamonhangaba, 16 de março de 2016. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
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                                           PORTARIA GERAL Nº 4.608, DE 09 DE MARÇO DE 2016. 
    
 
 
 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar para a função de suporte pedagógico de 

Gestor de Unidade de Educação Básica, a partir de 1º de março de 2016, as docentes a seguir 
relacionadas:  

 
– Gestor de Unidade de Educação Básica 
 

Área de Atuação 

- Deline Lourenço dos Santos CMEI CAIC - Anexo 

- Melissa Vieira Parussulo CMEI “Maria Benedita Cabral San Martin” 
 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2016. 
     

Pindamonhangaba, 09 de março de 2016. 
 
 
 

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 

09 de março de 2016. 
 
 

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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cotidiano
O Programa Time do 

Emprego deu início a duas 
novas turmas na terça-fei-
ra (15), em evento no audi-
tório da Prefeitura. O foco 
são jovens em busca do 
primeiro emprego e pes-
soas que querem se rein-
serir no mercado de tra-
balho. Os encontros serão 
no PAT - Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador e 
no CEU das Artes.

Os times participam de 
12 encontros nos quais os 
alunos aprendem como 
preencher um currículo, 
técnicas de entrevista, co-
nhecimento para processo 
seletivo, empreendedoris-

mo e técnicas de direcio-
namento para o mercado 
de trabalho. Os encontros 
no CEU das Artes serão 
nas terças-feiras, às 15 
horas, e no PAT, nas quin-
tas-feiras, às 8 horas. No 
total, participam 70 pes-
soas, sendo 35 em cada 
turma.

Os facilitadores do 
Time do Emprego buscam 
ajudar os alunos a apren-
der e desenvolver suas ha-
bilidades e competências. 
Por meio de dinâmicas, 
os participantes do pro-
jeto desenvolvem sua ca-
pacidade comunicativa e 
criam um diferencial para 

o mercado de trabalho.
Em média, 40% dos 

participantes do projeto 
conseguem um emprego 
após o término dos encon-
tros. “É muito gratificante 
a gente poder passar um 
pouco da nossa experiên-
cia e preparar esses jovens 
para o mercado de traba-
lho”, afirma o diretor do 
PAT, Sérgio Gritti.

O programa é realiza-
do pela Sert - Secretaria 
do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São 
Paulo em parceria com o 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba co-
memora o Dia Mundial da 
Água (22 de março) com 
ações nos dias 19, 22, 23 
e 24 de março. As ativida-
des são organizadas pelo 
Condema - Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
com o apoio de diversos 
parceiros, e visam levar a 
conscientização a toda a 
população sobre a neces-
sidade de se preservar um 
recurso natural tão pre-
cioso como a água. 

No sábado (19), a praça 
Monsenhor Marcondes se-
diará uma distribuição de 
mudas de árvores e de re-
dutores de vazão de água. 
A ação será realizada das 8 
horas ao meio-dia, com a 

participação de membros 
do Condema, Departa-
mento de Meio Ambiente, 
alunos da Pedagogia da 
Uninter e alunos do curso 
técnico em Petroquímica 
da Fapi/Funvic. 

No dia 22, serão reali-
zadas três atividades. Às 
8h30, a equipe do Meio 
Ambiente realizará o 
plantio de mudas de árvo-
res nas margens do córre-
go da Vila Prado, próximo 
à passagem de pedestres. 
A ação terá a participa-
ção dos alunos da Escola 
Municipal Paulo Freire, 
do bairro, e terá, ainda, 
palestra com a Sabesp so-
bre o uso racional da água. 
Na sequência, a equipe 

da Casa Verde realizará 
uma palestra sobre água e 
biodiversidade na Escola 
Municipal Dulce Pedrosa 
Romeiro Guimarães e, às 
10 horas, será realizada 
soltura de peixes nativos 
no rio Paraíba do Sul, no 
Bosque da Princesa, pelos 
profissionais do Departa-
mento de Meio Ambiente 
e 2º Batalhão Borba Gato. 

Serão realizadas, ain-
da, atividades no dia 23, 
na Casa Verde, e no dia 
24, na Escola Municipal 
Professor Augusto César 
Ribeiro, no Vila Rica. 

Toda a população está 
convidada a participar das 
ações comemorativas ao 
Dia Mundial da Água. 

P i n d a m o n h a n g a b a 
participará da ‘Hora do 
Planeta’, neste sábado 
(19), entre 20h30 e 21h30. 
O movimento é um ato 
simbólico promovido no 
mundo todo pela Rede 
WWF, no qual governos, 
empresas e a população 
são convidados a demons-
trar sua preocupação com 
o aquecimento global e 
as mudanças climáticas, 
apagando suas luzes du-
rante sessenta minutos.

Para participar da 
Hora do Planeta 2016, 
basta apagar as suas luzes 
no mesmo dia e horário. O 

simples gesto de apagar as 
luzes por 60 minutos, pos-
sível em todos os lugares 
do planeta, tem o signi-
ficado de convidar a uma 
reflexão sobre a questão 
ambiental e os desafios 
impostos pelas mudanças 
climáticas.

Cidades, empresas, es-
tabelecimentos comerciais, 
organizações, pessoas... To-
dos podem participar. Além 
de convidar os munícipes 
para aderir ao movimento, a 
Prefeitura apagará as luzes 
do Paço Municipal e dos pa-
lacetes Visconde da Palmei-
ra (museu) e 10 de Julho.

No ano passado, a 
Hora do Planeta acon-
teceu no dia 28 de mar-
ço e foram apagadas 
as luzes de 626 ícones, 
reunindo mais de 4 mil 
pessoas em seu even-
to oficial na praia de 
Ipanema, no Rio de Ja-
neiro. A adesão de 185 
municípios – incluin-
do todas as capitais e o 
Distrito Federal – mar-
cou um novo recorde de 
participação de cidades 
brasileiras e foi a maior 
desde que a campanha 
começou a ser realizada 
no Brasil, em 2009. 

Time do Emprego inicia novas turmas

Cidade comemora dia mundial da Água

Data Ação Local

19/3 – Sábado
Manhã

Distribuição de Mudas e 
de redutores de vazão de 
água

Praça Monsenhor 
Marcondes

22/3 – Terça-feira 
Manhã

Palestra sobre água e 
plantio de mudas

Área Verde na Vila 
Prado

Palestra sobre água e bio-
diversidade

Escola Municipal 
Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães, 
na Boa Vista

Palestra e soltura de pei-
xes nativos no Rio Paraíba

Bosque da Princesa

23/3 – Quarta-feira 
Manhã e Tarde

Apresentação do Projeto; 
Vídeo sobre sustentabili-
dade e paz; palestra sobre 
água; dinâmica da árvore 
e ecossistema; experiên-
cia da evapotranspiração 
e cobertura vegetal; árvo-
re de pet; hora da “TrocA-
ção”

Casa Verde, na Vila 
São Benedito

24/3 – Quinta-feira 
Manhã e Tarde Tabuleiro Ambiental 

Escola Municipal 
Prof. Augusto César 
Ribeiro, no Vila Rica

PROGRAMAÇÃO

hora do Planeta 
será neste sábado

 Palacete 10 de Julho será apagado durante a Hora do Planeta

Divulgação

Facilitadores do Time do Emprego buscam ajudar os alunos a aprender e 
desenvolver suas habilidades e competências

A comemoração do Dia Mundial da Água visa conscientizar a população 

divulgação

divulgação
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Pindense sagra-se campeã 
mundial de muaythai

A lutadora pindense Bru-
na Gonçalves Franceschini 
sagrou-se campeã do Campe-
onato Mundial de Muaythai, 
na Tailândia. A competição 
teve início no dia 12 de março 
e para conquistar o título a re-
presentante do Brasil venceu 
a russa Anastasia Romanova. 
Ela obteve a vaga para o mun-
dial após ter se consagrado 
campeã no Brasileiro e no Pan
-Americano.

A pindense pratica esta mo-
dalidade há nove anos e afir-
ma que foi convencida pelo 
pai a fazer esta arte marcial. 
“Sempre gostei de lutar e me 
identifiquei com este esporte. 
Infelizmente sofri um aciden-
te e me afastei um pouco. Ano 
retrasado retornei aos treinos 
e me dediquei muito para ir ao 
Mundial”, disse.

Bruna conta que ganhou 
por pontos e a luta foi muito 
emocionante, pois realizou o 
sonho de lutar em um cam-
peonato importante no país 
origem da modalidade e que 

PROJETO SOCIAL 
‘ATLETISMO 
CIDADANIA’ 
ESTÁ DE VOLTA A 
MOREIRA CÉSAR

 
O medalhista olímpico 

Edson Luciano estará em 
Pindamonhangaba neste 
sábado (19), para parti-
cipar das atividades de 
abertura do projeto social 
Atletismo Cidadania, ideali-
zado por ele. Esta ação é re-
alizada pela All Time, com 
o patrocínio da Gerdau e 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, e também 
com o apoio da Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte.

Edson Luciano estará no 
centro esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, às 10 horas. O 
projeto atende mais de 100 
crianças e todas receberão 
uniforme e alimentação 
após o treino.

As aulas deste projeto 
começaram em Pinda no 
ano de 2014, continuaram 
em 2015 e foram avaliados 
e reestruturados. O projeto 
é resultado de parceria que 
a Administração Munici-
pal realizou para atender 
crianças e adolescentes na 
região de Moreira César. 
Este trabalho possibilita não 
somente a prática da ativi-
dade física, mas também o 
convívio social, o trabalho 
em equipe e reforço alimen-
tar após treinamento.

é uma honra trazer o título de 
campeã mundial para Pinda-
monhangaba.

A atleta agradece à Prefeitura 
de Pindamonhangaba e a todos 
os apoiadores. Ela contou com o 

apoio da lei de incentivo ao es-
porte de Pindamonhangaba, Lei 
Municipal 5.570, de 2013.

A pindense chegará ao município na próxima semana

‘Dia da Poesia’ leva arte 
para o centro de Pinda

Pindamonhangaba co-
memorou antecipadamente 
o Dia da Poesia, com uma 
movimentação nas ruas do 
centro da cidade, no sábado 
(12). Durante toda a ma-
nhã, artistas interpretaram 
poesias de diversos autores, 
inclusive integrantes da Aca-
demia Pindamonhangabense 
de Letras, e interagiram com 
a população nos arredores 
da feira livre, Mercado Mu-
nicipal e praça Monsenhor 
Marcondes. O tema deste 
ano foi “Sensações”.

A população participou 
ativamente, ouvindo as 
poesias, interagindo com 
os artistas e lendo as obras 
espalhadas pela praça. A 

intenção dos organizadores 
era essa mesma: chamar a 
atenção das pessoas para a 
arte, principalmente para 
o trabalho dos artistas da 
cidade, tanto atores, dança-
rinos, como poetas. E levar 
um pouco do ‘belo’ para a 
manhã dos pindamonhan-
gabenses.

A realização foi da 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, a Cia Nós Duas de 
Arte e Eventos e a Cia O Clã 
da Dança. O Dia da Poesia é 
comemorado em 14 de mar-
ço, data de nascimento de 
Castro Alves, um dos maio-
res poetas brasileiros.

Atores interpretam poesias na ‘Monsenhor Marcondes’

Divulgação

BOSQUE DA PRINCESA RECEBE 
‘PINDA EM CENA’ NESTE DOMINGO

O Bosque da Princesa rece-
be, neste domingo (20), a par-
tir das 14h30, mais uma edição 
do ‘Pinda em Cena’, evento re-
alizado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, que 
leva à população um pouco do 
trabalho realizado pelos artistas 
da cidade.

Música, dança, manifesta-
ções folclóricas, teatro, artes 
plásticas e escultura em cerâmi-
ca farão parte da programação, 
aberta para público de todas as 
idades. 

Aprendizes da Corporação Musical Euterpe se 
apresentarão no Pinda em Cena

Domingo é dia de ‘Yoga para Todos’ no Bosque
O Bosque da Princesa recebe, 

neste domingo (20), o projeto 
“Yoga para Todos”, das 10 horas 
ao meio-dia, com a professora 
Dani da Terra. Para participar, 
não é necessário ter experiência 
na prática, basta ir ao bosque, 
levando um tapetinho ou toalha, 
pois a aula é feita no gramado. 
Também é opcional levar uma 
garrafi nha de água e lembrar-se 
de passar fi ltro solar.

Caso o dia amanheça choven-
do, a aula é transferida, automa-
ticamente, para a quadra coberta 
do Lar São Judas, que fi ca em 
frente ao Bosque. As aulas são 
sempre no primeiro e terceiro 
domingos.

Modelagem em argila
Além das aulas de yoga, o 

Bosque da Princesa recebe, em 
todos os domingos, também das Neste domingo (20) haverá aula gratuita de yoga no Bosque

18 DE MARÇO DE 2016
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PROGRAMAÇÃO - Pinda em Cena no Bosque da Princesa

Música – Aprendizes da Corporação Musical Euterpe
Dança – Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga / Escola 
de Dança Gorette Von Gal / Projeto Saindo das Ruas / 
ConAtus Studio de Dança / Ballet Júlia Pyles / Cia de Balé 
Lago do Cisne
Manifestações Folclóricas – Maculelê e Capoeira com 

Mestre Aritana / Puxada de Rede com Street Dance Afro 
Livre / Congada São Benedito
Teatro – A Cigarra e a Formiga, com Núcleo Cênico de 
Teatro Mônica Alvarenga
Artes Plásticas – Artista plástico Pascoal
Cerâmica – Artista plástico Áttila Santos

10 horas ao meio-dia, as aulas de 
modelagem em argila, com Sér-
gio e Felipe Callipo, na varanda 
da biblioteca. Pessoas de todas 
as idades podem participar.

As atividades de yoga e mode-
lagem são gratuitas, coordenadas 

pelo Departamento de Cultura 
da Prefeitura. Além da yoga, no 
segundo e quarto domingos, no 
Bosque da Princesa,  são realiza-
das as danças circulares, também 
das dez ao meio-dia, e a contação 
de histórias, às 16 horas.  

Divulgação

Divulgação

Divulgação


