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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba  

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995 
 
 
AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO  
  
Em: 06/02/17 
 
Processo nº: 4408/2017 
 
Atividade: atividade de enfermagem 
 
Razão Social:   Shopping Pátio Pinda Empreendimentos Imobiliários 
LTDA 
 
 CNPJ: 111581710001-60 
 
Endereço Rua Alcides Ramos Nogueira, 650 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável legal: João Martineli Filho 
 
CPF: 363638049-49 
 
Auto de Infração  nº3543 de 06/02/17 
 
Defesa: indeferida 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 3742 de 28/03/17 
 
Recurso: não apresentou 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 007/2017 (PMP 7111/2017) 

A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestada 
em ata pela empresa AMB Tec Imunização Ltda ME, e homologou, em 
06/04/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, 
incluindo controle de pragas peçonhentas e caramujo africano, 
desratização e limpeza de caixas d’água”, em favor da empresa Carlos 
Roberto Machado ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, no valor total 
de R$ 9.679,28.

O futsal feminino sub 
19 de Pindamonhangaba 
começou muito bem sua 
participação nos Jogos 
Abertos da Juventude, 
com uma vitória sobre 
Campos do Jordão por 6 a 
3. A partida foi realizada 
na terça-feira (18), no Gi-
násio de Esportes Tabaú.  

A equipe de Pinda fez 
um excelente primei-
ro tempo, fechando com 
um placar de 3 a 1, sem 
dar muitas chances para 
as adversárias. Manten-
do a marcação forte, as 
pindenses tiverem maior 
posse de bola durante a 

primeira etapa, com Wa-
leska abrindo o placar 
contra as jordanenses. A 
jogadora, inclusive, foi 
autora de 3 dos 6 gols da 
equipe da casa.

No segundo tempo, o 
jogo foi mais equilibra-
do, com a equipe de Cam-
pos buscando o empate 
a qualquer custo. O jogo 
chegou a ficar 4 a 3, po-
rém as meninas de Pinda 
trataram de ditar nova-
mente o ritmo do jogo e 
fizeram mais 2 gols nos 
minutos finais do jogo.

Além de Waleska (3 
gols), marcaram pra Pin-

da, Liandra (1), Michele 
(1) e Edilayne (1).

Pinda jogou com: Ra-
íssa, Waleska, Edilaine, 
Michele, Liandra, Debo-
rah, Mari e Samantha. E o 
técnico, professor Márcio, 
ainda teve à disposição 
no jogo: Paulinha, Duda, 
Analuz e Carol.

A próxima partida do 
futsal feminino nos “Jo-
guinhos” será o jogo deci-
sivo contra Taubaté, nesta 
terça-feira (25), na casa 
das adversárias. O empa-
te classifica as pindenses 
para a fase regional da 
competição.

Meninas do Futsal estreiam com vitória 
nos Jogos Abertos da Juventude

Próxima partida do futsal feminino nos “Joguinhos” será o jogo decisivo

Expectativa é que 1,2 mil atletas de 12 a 17 
anos participem das provas, segundo o Comitê 
Paralímpico Brasileiro

Paralimpíadas Escolares 
2017 aumentam o número 
de modalidades disputadas

O Comitê Paralímpi-
co Brasileiro divulgou na 
terça-feira (18) o regula-
mento das Paralimpía-
das Escolares deste ano. 
O manual, que estipula 
as regras da competição, 
as formas de pontuação e 
datas de inscrição, pode 
ser consultado no site do 
comitê.

Esta será a 11ª edição 
das Escolares e, mais uma 
vez, será realizada em São 
Paulo, no Centro de Trei-
namento Paralímpico Bra-
sileiro. 

Neste ano, o CPB vai 
oferecer dez modalidades, 
e a expectativa é que 1,2 
mil atletas de 12 a 17 anos 

participem das provas. Em 
2016, cerca de 900 com-
petidores participaram do 
evento, que teve disputas 
em oito modalidades: atle-
tismo, bocha, futebol de 
7, goalball, judô, natação, 
tênis de mesa e tênis em 
cadeira de rodas.

Para 2017, ainda serão 
abertas inscrições para o 
futebol de 5 (para cegos) e 
vôlei sentado, ambos com 
três atletas foram cada 
equipe.

As Paralimpíadas Esco-
lares serão disputadas de 
21 a 24 de novembro, mas 
as inscrições precisam ser 
feitas no período de 7 a 21 
de agosto pela internet.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
18/05/2017, no Salão de Festas da Associação, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento 
Granja Saito, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, as 20h30 em 
primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados presentes e as 21h00 
com qualquer número de presentes, para votar e deliberar sobre o quanto segue:
1)  Aprovação de Alteração no Regulamento Interno, e valor taxa de locação 
Salão de Festas;
2) Aprovação tipo Fechamento da área da Associação (gradil ou muro);
3) Aprovação Projeto para Construção do muro ou Implantação de itens de 
segurança no Gradil;
4) Deliberações sobre melhorias (sem taxa extra):
a) Terraplanagem área próxima ao salão de festas;
b) Aquisição vasos de plantas para separação de ambientes (salão festas e 
área comum);
c) Aquisição brinquedos de madeiras;
d) Aquisição/instalação postes nas ruas.
5) Informações sobre processos sofridos pela Associação.

Observações de acordo com o Estatuto Social:
•	 É	 licito	 aos	 Associados	 se	 fazerem	 representar	 nesta	 Assembleia	 por	
procuradores,	munidos	com	procurações	específicas;
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os 
Associados; participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também 
evita que elas sejam tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os	associados	ausentes	de	votações	ficam	submetidos	ao	que	foi	decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu 
loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
18/04/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, 
convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18/05/2017, 
no Salão de Festas da Associação, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, 
Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, as 19h00 em primeira 
convocação, com no mínimo 20% dos Associados presentes e as 19h30 com 
qualquer número de presentes, para votar e deliberar  sobre o quanto segue:

1)  Eleição do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
para o Biênio 2017/2019;
2) Aprovação da Movimentação Financeira de 2016;
3) Apresentação e Aprovação Previsão Orçamentária 2017;

Observações de acordo com o Estatuto Social:
•	 É	 licito	 aos	 Associados	 se	 fazerem	 representar	 nesta	 Assembleia	 por	
procuradores,	munidos	com	procurações	específicas;
•	 As	 inscrições	de	chapas	para	eleição	do	Conselho	Deliberativo	deverão	
ser feitas até 27/04/2017, conforme previsto no artigo 72 do Estatuto Social 
da Associação. Para inscrever-se basta dirigir-se até a sede social através de 
requerimento dirigido à Associação. 
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os 
Associados; participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também 
evita que elas sejam tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os	associados	ausentes	de	votações	ficam	submetidos	ao	que	foi	decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu 
loteamento.
Associação Residencial Reserva Bom Sucesso

18/04/2017

 - CONDEMA -Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 
2017”, cuja pauta vem a seguir:
Alteração no Licenciamento de poda e supressão de árvores;
Devolutiva de um representante da Pioneira sobre o Destino dos Resíduos Sólidos;
Devolutiva do Diretor de Indústria, Comércio e Serviços;
Proposta de mudança de endereço Casa Verde.
Dia:  25/04/2017 (terça-feira)
Horário: 14:00 hs (quatorze  horas)
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15
Local: Auditório do Departamento de Licitações e Compras
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bonsucesso nº 1400, Centro - Pindamonhangaba/
SP - CEP: 12420-010

Adriana Alexandrina Nogueira - Presidente
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos,
se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

COLABOROu COM O TExTO:  VíCTOR BELMONTE  

Leoas do Vale participam de 
quadrangular em Lorena

O time feminino de rugby de 
Pindamonhangaba, o Leoas do 
Vale, vai jogar um quadrangular 
amistoso neste domingo (23), em 
Lorena, com início às 10 horas. A 
partida será pela categoria Rugby 
Sevens, onde cada time têm sete 
jogadores e jogam dois tempos de 
15 minutos.

  As jogadoras que atuarão pelo 
Leoas são: Carla, Amanda, Luana, 
Ana Elis, Ana Paula, Daniela, Lu-
ciana,Mari, Veruska, Talita e Ta-
mires. Técnico, Jonathan Souza.

 Participam do quadrangular, 
organizado pelo Mamutes Rugby 
Feminino, time de rugby de Lore-
na,  as equipes de Lorena, Pinda, 
São Lourenço e Taubaté. Os times 
se enfrentam entre si, totalizando 
três jogos para cada equipe.

Divulgação

Divulgação

Divulgação


