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Campanha de vacinação contra
a gripe entra na quarta etapa
A campanha de vacinação
contra a gripe entrou em sua
terceira etapa. A partir desta
semana, pacientes com comorbidades (doenças como distúrbios

cardíacos, hipertensão e câncer,
por exemplo) e doenças crônicas
têm prioridade para serem vacinados.
O dia 13 de maio será o Dia

“D”, quando haverá um horário
especial de atendimento em 11
postos pela cidade, além da Praça Monsenhor Marcondes.
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Ceu das Artes elege
Conselho Gestor
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Feira Arte Encanto
agita final de semana
em Moreira César
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Pesquisadores de
Pinda divulgam
produção de PANCs
na Agrishow 2017

O Polo Regional de Pindamonhangaba, da Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta), apresenta, nesta semana, durante a Agrishow 2017,
16 espécies de Panc – Plantas
Alimentícias Não Convencionais. A ideia é resgatar o cultivo
e consumo de Panc, uma forma
de agregar valor à produção orgânica e promover a segurança
alimentar e nutricional.
A Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola
acontece até o dia 5 de maio, em
Ribeirão Preto.
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Jardim Santana vence Copa Regional de Futebol Amador
Victor Belmonte

O Jardim Santana sagrou-se
campeão da Copa Regional de
Futebol Amador de 2017. A ﬁnal
aconteceu no último domingo
(30), no estádio da Associação
Atlética Ferroviária, entre Jardim Santana e Castolira.
PÁGINA 8

Festa dos metalúrgicos
atrai 7 mil pessoas
com show de
Dudu Nobre

Animacão leva grande
público ao Parque da Cidade
Um grande número de pessoas compareceu ao Parque
da Cidade na tarde de sábado
(29), para prestigiar o Animacão Legal e quem foi até lá
pôde colaborar doando 1 kg
de ração para destinação aos
animais recolhidos das ruas.

A ação também foi uma
oportunidade para a adoção responsável de cães e
gatos do Abrigo Municipal
de Animais e dos protetores
voluntários. No total, foram
adotados 17 animais.
PÁGINA 8
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FERROVIÁRIA
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DE MALHA
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Detran lança campanha
#FocaNoTrânsito
para reduzir
acidentes e mortes
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Em jogo tenso, visitante vence por 2x1
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Concurso Miss e Mister Pet animou evento
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Editorial
Confrontos dentro e
fora das redes sociais

D

esde a última sexta-feira (28) em todas
as regiões do Brasil vem acontecendo
manifestações e movimentos contra – e “a
favor” – das reformas da Previdência e Trabalhista.
Talvez por isso, mais do que nunca, o 1º de Maio,
Dia do Trabalhador, foi tão tenso em todo o País.
Na verdade, não só no Brasil mas em todo
o mundo a data foi marcada por marchas e
protestos, com algumas cenas violentas como a de
um policial sendo engolido por chamas durante
uma manifestação em Paris. De acordo com uma
emissora local, seis agentes de segurança ﬁcaram
feridos somente neste confronto.
E os embates seguiram na Alemanha, na Rússia,
na Coreia do Norte, na Venezuela e em diversos
cantos do planeta, incluindo o Brasil: em todas as
capitais os protestos ganharam força e infelizmente,
os “excessos” também. Mascarados. Coquetéis
molotov. Gás lacrimogêneo. Estudantes feridos.
Policiais afastados. Famílias pedindo justiça. Notas
de esclarecimentos frias. Políticos reforçando
discursos. Sindicalistas inﬂamados. Trabalhadores
sem transporte. Trânsito engarrafado. E as redes
sociais “pegando fogo”.
Por falar em redes sociais, elas têm se tornado
verdadeiros campos de batalhas com direito a
ofensas pessoais, “revelação de segredos de família”
e possíveis ameaças de processos. Tudo porque a
grande maioria não sabe se portar diante de uma
tela e de um teclado. Alguns, só têm coragem ali
mesmo. Outros, prometem “resolver no braço” as
“intrigas digitais”. Quem perde com isso?
Quem assiste a esses espetáculos de intolerância
e ódio conﬁrma que a concordância perde de
longe. O português segue precário. A educação e o
respeito ao outro ﬁcaram lá atrás. Talvez no mundo
analógico.
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Detran lança campanha
#FocaNoTrânsito para
reduzir acidentes e mortes
Começou o Maio
Amarelo, um mês todo
dedicado internacionalmente à segurança no
trânsito. Por isso, o Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP), em parceria com o Movimento
Paulista de Segurança no
Trânsito, lançou a campanha educativa “Foca
no Trânsito”, que convida todo mundo a reﬂetir sobre uma estatística
alarmante: você sabia
que 94% dos acidentes
com mortes são causados por falha humana,
como imprudência e distração? O levantamento

é do Infosiga SP, banco
de dados do Movimento.
Como o trânsito exige 100% de atenção, não
por acaso o mascote da
campanha é uma foca. A
ação, que será desenvolvida em diversas cidades
do Estado, conta com
imagens do bicho em várias situações no tráfego
de ruas e avenidas. Além
disso,
”homens-foca”
circularão por diversos
espaços públicos e privados.
“Nosso intuito é conscientizar as pessoas de
que, com uma mudança
de comportamento, podemos reduzir drastica-
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Mascote “Foca” pede atenção no trânsito
mente o número de mortes no trânsito, já que a
maioria é causada por
erros humanos. Precisamos do engajamento de

todos os cidadãos para
mudar essa grave realidade”, pontua Maxwell
Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Ceu das Artes elege Conselho Gestor
De acordo com o edital publicado no dia 21
de março de 2017, foi realizada na quarta-feira
(26), a eleição do novo
Conselho Gestor do Ceu
das Artes, para o mandato 2017/2018. Um total de
46 pessoas compareceu
para as votações, residentes nas comunidades da
região.
Foram eleitos os seguintes
representantes
da Sociedade Civil Organizada: Alcione Cristine
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Pessoas da comunidade participaram da eleição
Ferreira - Projeto Amor
de Mãe - CDHU - Cícero
Prado; Geraldo Domingos
Ramos (Picolé) - Asso-

Vanguarda Literária

* José Valdez de Castro Moura

ciação de Moradores de
Bairro Cícero Prado; e
Roseli Gabriel - Projeto
Criança Feliz - Bairro
Liberdade. Representantes da comunidade
do entorno do Ceu das
Artes: Beatriz Silvestre
Gamboa - bairro Liberdade; Karen Cristine
Ferreira Rosa - bairro

Liberdade e Douglas da
Silva Quinto - bairro Liberdade.
As eleições foram organizadas pela Comissão
Eleitoral, formada por
Francisco Antonio Leite
de Freitas Filho, Natalia
Rodrigues Vieira, Edna
Alves Faria Sebastião,
Maria Aparecida Pedroso e Marcos Antonio da
Silva. À Comissão coube
as seguintes tarefas: Elaborar e publicar o Edital
do Processo Eleitoral;
Homologar o credenciamento dos candidatos de
acordo com as normas do
Edital; Abrir e encerrar a
votação; Lavrar atas de
abertura e encerramento
da eleição.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique,
Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

IDEIA DE HUMANIDADE
Muitos estudiosos aﬁrmam que as ideias assemelham-se aos seres vivos:
nascem desenvolvem-se,
mas, ao contrário destes,
estão livres da terrível lei
da morte. Prosseguem sua
vida própria, indubitavelmente mais duradoura e
mais marcante do que a
nossa que é tão efêmera.
Se, como aﬁrmou o sábio
grego Platão, seguidor
de Sócrates, forem imperecíveis, não ﬁcam no
terreno da fantasia, mas,
são reais. Ideias reais que
pertencem a dois domínios: ao reino invisível do
espírito e ao reino visível

e palpável da realidade
do mundo terreno, tendo,
portanto, a obrigação de
mergulhar nas raízes dele,
convertendo-se ao homem
e para o homem, em movimento peculiar,em força
que molda a realidade e ,
mudam de acordo com os
ideais alimentados.Os ideais podem, muitas vezes,desaparecer durante um
tempo da órbita virtual
dos homens e, reaparecerem mais tarde, cheios de
vigor,carregados de força
rejuvenescedora e transformadora.
Parece-me que é o que
acontece com a idéia de
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Humanidade.
Convém
lembrar que, se hoje penetrou no tablado da realidade terrena, ou seja,
na história dos povos e
das nações, já foi, há séculos, percebida de maneira
eﬁcaz pelo povo grego e
apropriada pela garra
de Roma dominadora e
imperialista.
Portanto,
perguntamos: qual o signiﬁcado de Humanidade?
O vocábulo inicialmente
nos conduz a um signiﬁcado inicial: o homem enquanto homem envolvido
efetivamente na concretude ambiental, e , outro
secundário: tornar o homem em homem, ou seja:
humanizá-lo num sentido
dinâmico, não só o homem
enquanto é, mas, no que
realmente deveria ser.
No templo de Delfos
(Grécia) está escrito: “Conhece-te a ti mesmo”, que
é um convite a nos tornarmos cônscios da limitação,
da mortalidade, em oposição à sabedoria, ao poder,
e à falsa idéia de imortalidade. Remetendo-nos à
racionalização, joga-nos
no exercício espiritual-ético, ao pensarmos o mundo e a vida, e, mediante a
ação, ordenar, com sensatez, os fenômenos do viver.
Um dos papéis do Homem
Humanidade,
aﬁrmou
Spinoza, ﬁlósofo holandês
do século XVII, fundador
do cristicismo bíblico moderno, “É conhecer-se, e,

acima de tudo, compreender os outros homens tais
como se develam, se manifestam”.
O humanista autêntico deve estar atento à
conhecida sentença de Terêncio , dramaturgo e poeta romano do século II :
“Homo sum, humani nihil
a me alienum puto”- “Sou
humano e não me coloco
alheio ao que é humano”-.
Esta frase carrega consigo, de maneira ampla,
o conteúdo daquilo que
poderíamos
denominar
como atenção e simpatia para com os outros, e,
mais do isto: cuidado, preocupação intensa, longe
das riquezas, discriminações, fraquezas morais e
outras prerrogativas do
homem.Torna-se
imperioso a todos nós ampliar
esses horizontes de compreensão a outros grupos
humanos integrados por
Estados, povos, raças e
religiões. Portanto, a ideia
de Humanidade é extremamente ampla,não sendo dogmática-religiosa,
nem pragmatismo político, abarcando um número incontável de fatos, de
acontecimentos inerentes
ao homem-complexo, aﬁrmando o mundo e a vida
com todos os seus contrastes. Incita-nos, em última
análise, à reﬂexão sobre
nós mesmo, a “ cuidar da
ruas,mas erguer os olhos
para o ﬁrmamento”.

Festa dos metalúrgicos
atrai 7 mil pessoas com
show de Dudu Nobre
Divulgação

Além do show teve sorteio de um Ônix 0 KM
A festa do Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba bateu recorde de público no último
domingo (30), no sítio 4
Milhas, em comemoração
ao Dia do Trabalhador,
segundo assessoria. Com
show de Dudu Nobre e várias atrações durante o dia
todo, cerca de 7 mil pessoas passaram pela festa.
Para o presidente do
sindicato Herivelto Vela,
a festa superou a do ano
passado. “O show do
Dudu Nobre agitou pra
valer. Mesmo com mais
gente, ainda conseguimos
melhorar a organização,

reduzir o tempo das ﬁlas.
Agradeço a todos que contribuíram pra esse resultado. E não deixou
de ter ato político. As
faixas dos protestos foram colocadas lá e falamos em alguns momentos contra as reformas
da previdência, trabalhista e a terceirização”,
disse.
A festa contou com sorteio de um carro Chevrolet Onix 0km, 10 TVs LCD
40” e vários brindes. O
grande ganhador do carro foi Gabriele Pio Egloﬀ,
metalúrgico da Gerdau,
no setor de cilindros.
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Pesquisadores de Pinda divulgam
produção de PANCs na Agrishow 2017
Comer “mato” é gostoso, saudável e gera renda. Queridinhas
entre os chefes de cozinha, as
Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) podem ser
uma importante fonte de renda aos pequenos produtores
rurais e de nutrientes aos consumidores. O Polo Regional de
Pindamonhangaba, da Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, leva à
Agrishow 2017, 16 espécies de
Panc, que compoem a Vitrine
Tecnológica para Pequenas Propriedades. A ideia é resgatar o
cultivo e consumo de Panc, uma
forma de agregar valor à produção orgânica e promover a segurança alimentar e nutricional.
O movimento de resgate das
Panc ganhou força com a adesão de renomados chefes de cozinha, como Alex Atala, Helena
Rizzo e Inês Baconnot.
Na Feira, a Apta apresentará as Panc desenvolvidas em
Pinda, como araruta, cúrcuma,
ararutão, carás, em forma de
tubérculos, e capuchinha, pei-
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Evento do setor tecnológico acontece em Ribeirão Preto até o dia 5 de maio
xinho-da-horta, major-gomes,
serralha, azedinha, caruru,
mangarito, taioba, chuchu de
vento, bertalha, vinagreira e ora

-pro-nóbis, plantadas em vasos.
A Apta realiza projeto de pesquisa que integra saberes científico e popular.

Divulgação

Talento, entretenimento, geração de renda e solidariedade marcaram ação

Feira de artesanato Arte Encanto agita
final de semana em Moreira César
No final de semana,
Moreira César recebeu sua
primeira feira de artesanato, na Praça do Cisas. Essa
foi a segunda edição do Arte
Encanto, realizada pela parceria entre Fundo Social de
Solidariedade e Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura, Departamento de Turismo e Coordenadoria de Eventos.
O evento foi realizado
na sexta-feira (28) e sábado (29), das 17 às 22 horas,
e domingo (30), das 14 às
22 horas, com shows musicais, praça de alimentação,
estande do Turismo e do Ceu
das Artes e a participação de
cerca de 40 artesãos expositores, com as mais diferenciadas técnicas.
Segundo a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Cláudia Vieira Domingues, a movimentação da
feira foi muito boa e os arte-

sãos tiveram a oportunidade
de fazer muitos contatos e
receber encomendas. “O Distrito de Moreira César deverá
receber outros eventos como
estes que promovem não
somente o social, mas incentivam a melhoria de vida das
pessoas”, comenta Cláudia
Vieira Domingues.
A solidariedade também
esteve presente neste evento em Moreira César: todos
os artesãos participantes
doaram 5kg de arroz para o
Fundo Social de Solidariedade, que irá encaminhar às
instituições assistenciais da
cidade.
“Essa é a primeira vez
que uma feira exclusiva para
o artesanato acontece em
nosso distrito, movimentando
o final de semana na nossa
região e dando oportunidade
de geração de renda para os
artesãos, além de ser uma
opção de lazer para os mora-

dores”, avaliou o subprefeito
de Moreira César, Nilson Luis
de Paula Santos.
Além de dar oportunidade
para os artesãos comercializarem seu trabalho, o intuito
do Fundo Social de Solidariedade, com a iniciativa
do evento, foi despertar o
interesse para a profissionalização. “Nossa intenção em
levar o Arte Encanto para
Moreira foi valorizar o artesão do distrito e incentivar
o desenvolvimento de todas
as pessoas que pretendem
trabalhar com artesanato,
para que procurem fazer o
cadastro no Turismo e a carteirinha da Sutaco, que irão
permitir que esse artesão
possa participar de eventos e
feiras dentro e fora da cidade, gerando renda e autoestima”, explicou a voluntária
do Fundo Social de Solidariedade, Maria Letícia Fujarra
de Paula Santos.

A pesquisadora da Apta,
Cristina Maria de Castro, explica que para os produtores rurais
familiares, as Panc podem ser

uma importante fonte de renda,
já que são facilmente cultivadas
e possuem valor agregado. “São
produtos diferenciados, que têm
sido bastante buscados por chefes de cozinha e mercado gourmet”, afirma.
Os projetos de pesquisa da
Apta têm o objetivo de promover políticas públicas focadas na
pesquisa participativa agrícola e
desenvolver novos modelos de
sistema de produção com base
agroecológica, considerado as
especificidades regionais. A intenção é estimular as famílias
rurais a permanecerem no campo, com qualidade e respeito ao
seu conhecimento, com geração
de renda e produção diferenciada.
A Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola
acontece até o dia 5 de maio, em
Ribeirão Preto e é considerada
a mais importante para a apresentação de novidades tecnológicas no setor, sendo um ponto
de encontro entre os produtores
rurais, profissionais e empresas
que compõe a cadeia produtiva
do agronegócio.

Vacinação contra a gripe
começa a atender grupos
de doentes crônicos
Teve início, no mês de abril,
a campanha de vacinação
contra Influenza. Por determinação do Ministério da Saúde
e para melhor organização do
atendimento, a vacinação está
sendo fracionada por grupos.
Desde terça-feira (2), a imunização é direcionada para as
pessoas portadoras de doenças
crônicas não transmissíveis
e outras condições clínicas
especiais independentemente
da idade (conforme indicação
do Ministério da Saúde) apresentando prescrição médica
especificando o motivo da
indicação da vacina no ato da
vacinação. São elas: respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas, diabetes,
imunossupressão, obesidade
grau 3, transplantados e portadores de trissomias.
Já foram atendidos os gru-

pos de profissionais da saúde
que trabalham em hospitais,
profissionais da saúde e idosos,
grupo de gestantes, puérperas
(mulheres que deram à luz há
menos de 45 dias), crianças
maiores de seis meses e menores de 5 anos, e indígenas.
A etapa final será a partir
do dia 8 de maio, voltada para
professores das redes pública
e particular, e para todos os
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio será o Dia
“D”, quando haverá um horário especial de atendimento em
11 postos pela cidade, além da
praça Monsenhor Marcondes.
Fora do Dia D, até o dia 26 de
maio, serão 25 locais de vacinação. Para tomar a vacina, além
de ser do grupo prioritário, a
pessoa deve levar o RG e a carteira de vacinação, se tiver.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nesta fase da vacinação é preciso apresentar prescrição médica
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P oder Legislativo

Vereadores visitam Sabesp e conhecem técnicas e processos
de tratamento da água distribuída à população da cidade
Parlamentares e assessores foram recebidos pelos gerentes da unidade de
Pindamonhangaba e receberam informações técnicas, dos processos de produção
e percorreram as instalações físicas da Estação de Tratamento de Água da cidade
ROBSON MONTEIRO

Atendendo a um convite oficial da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, vereadores e assessores parlamentares de Pindamonhangaba participaram
de uma visita técnica à
sede da companhia na
manhã da quarta-feira,
dia 19 de abril.
Os vereadores e assessores foram recebidos pelo Gerente de Divisão da Sabesp, José
Fonseca Marcondes Júnior e pelos Gerentes do
Setor Técnico de Operação, Sérgio Roberto da
Silva Santos e do Setor
Comercial e Administrativo, Rogério Rodrigues
de Paiva Alves. Participaram do evento, os vereadores Carlos Moura
– Magrão (Presidente da
Câmara), Ronaldo Pinto
de Andrade – Ronaldo
Pipas e Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia e
os assessores parlamentares Kristian Figueira

Coelho (representando
o vereador Toninho da
Farmácia), Aline Rodrigues Barbosa (representando o vereador Prof.
Osvaldo), Mayara Santos Conceição e Fabienne Costa Lemes.
A comitiva da Câmara de Pindamonhangaba
recebeu todas as informações técnicas e dos
processos de produção
de água e tratamento de
esgoto e conheceu a Estação de Tratamento de
Água – ETA e parte da
equipe de profissionais
que compõem a força
de trabalho da SABESP
em Pindamonhangaba. O
objetivo do encontro foi
promover a transparência da gestão da empresa
no município. Segundo
os dirigentes da Unidade
de Pindamonhangaba,
“a missão da Sabesp é
prestar serviços de saneamento, contribuindo
para melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente e nada melhor
que chamar os representantes da população

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fotos: Walmir Medeiros/Sabesp

Vereadores, assessores parlamentares, gerentes e os funcionários da área técnica da unidade da SABESP

para que eles possam
exercer suas funções
com portas abertas na
Companhia e estreitar
ainda mais a parceria
tão produtiva entre a
Sabesp e o município de
Pindamonhangaba”.
Tarifa Social
Durante a visita os
vereadores foram informados pela Gerência
da Sabesp sobre um be-

nefício que pode ser utilizado pela comunidade:
a tarifa social. Os parlamentares foram orientados como isso pode acontecer e como a população
pode participar. Os documentos necessários: RG e
CPF todos integrantes da
família; Carteira de Trabalho de todos da família;
Carnê de IPTU com área
construída de até 60m²;
Consumo de energia elé-

trica de até 170 kwh/mês
e renda familiar de até 3
(três) salários mínimos.
No caso dos desempregados, o interessado
deverá apresentar o hollerit com o último salário e este deve ter sido
inferior a 3 (três) salários mínimos; preencher
formulário da Sabesp (e
após vistoria, fazer um
cadastro) e não possuir
débitos com a Sabesp, ou

seja, estar adimplente.
Segundo informações
da SABESP, o acatamento do pedido é feito
somente no atendimento personalizado (balcão de atendimento) e
o “aceite” para o benefício depende de vistoria.
Também foi explicado
aos vereadores e assessores que é “necessário
renovar periodicamente
o benefício”.

ORDEM DO DIA
14ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de maio
de 2017, quinta-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Resolução n° 01/2017, da Vereadora Gislene
Cardoso – Gi, que “Dispõe sobre a criação da FRENTE
PARLAMENTAR MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS DA MULHER, com o objetivo de incentivar,
desenvolver e apoiar discussões e ações relacionadas às mulheres,
e dá outras providências.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2017.

A comitiva da
Câmara de
Pindamonhangaba
recebeu as
informações
técnicas e conheceu
os processos de
produção de água
e tratamento de
esgoto da cidade

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Professor Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto
Rodrigues (1º secretário) e Ronaldo Pinto de Andrade (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Convite
Sessão Solene - Comemoração do Dia do Escoteiro
O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Carlos Moura - Magrão, convida
toda a população para participar da Sessão Solene em comemoração ao ‘Dia do Escoteiro’.
O evento solene será realizado por meio do Decreto Legislativo nº 10/2010 e do Requerimento nº 1.254/2017, de autoria do
vereador Carlos Moura - Magrão. A solenidade acontecerá na quinta-feira, dia 04 de maio de 2017, às 19h30, na sede do Poder
Legislativo - Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” - sito na rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça.
Durante a solenidade serão homenageados:
Chefe Escoteiro Ismar Rodrigo Steca e a Escoteira Beatriz Ruﬁno Gaby, do Grupo Escoteiro Itapeva - 97/SP e o
Chefe Escoteiro Irineu Moreira e o Lobinho Hariel Luís Moreira de Moraes, do Grupo Escoteiro Evangélico Levi – 361/SP.
Aguardamos por sua presença e de seus familiares!

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 3 de maio de 2017

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com
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em comemoração ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017.

1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação,
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• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção
auditiva e visual da criança através de jogos e brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e
implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população,
através da participação e qualificação das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.
3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte: Neste
caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação do serviço de monitoria e brinquedos
infláveis, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas, em todos os brinquedos contratados,
próprios da empresa;
• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e recreativas;
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto, ou fornecimento
de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion ou fornecimento de serviço de
monitoria e material para oficina de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela
contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para
realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no local onde estiver situada
a oficina.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de mesa, cordas,
bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo
de taco: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria,
podendo adquirir
os materiais.
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos locais pré-determinados
pela Semelp l onde estiverem situadas as oficinas.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
4 – Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos espaços
pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), em conformidade com as contrapartidas
previstas neste projeto.
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será responsável em efetuar
o pagamento da quantidade necessária para o evento, colocando o nome da empresa nas costas
das camisas.

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento diretamente entre o
patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para o Dia das Crianças serão coordenadas pela equipe
de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos serviços por parte do
patrocinador com 20 dias de antecedência de cada evento, o contrato será assinado entre as partes
e homologadas pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo
a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a exploração de publicidade da empresa
patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em outros locais, além dos
definidos neste projeto, desde que previamente aprovado pela equipe de gestão responsável pelo
evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo seguimento, sendo permitida
a exibição de outra empresa.
5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento
até 20 dias antes da realização do 1º evento, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a
Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310,
Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto
deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as prestações de serviços sem as
contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo
em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas
e assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas
em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os
seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à moral e aos bons
costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.
As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde
e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização dos Dias da Criança, poderão fazê-lo
mediante contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, porém todas as
propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
CREF 030622-G/SP

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE PINDAMONHANGABA 2017
1. DADOS DO INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CEP:
TELEFONE:

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as propostas
de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes de competição que representaram
Pindamonhangaba na temporada 2017.
1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, de empresas públicas
ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba
para a aquisição de uniformes esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as
contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o patrocinador terá
seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta responsabilidade social inclui nossos munícipes
e principalmente jovens a um ambiente sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando
os princípios éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das equipes da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), podendo optar em apoiar qualquer uma das
modalidades esportivas descritas no item 3.6 do projeto.
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, mas tem por finalidade:
• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade.
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos munícipes.
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e associações, jogos organizados pela
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude
e JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um lazer gratuito principalmente aos fins
de semana e feriados.
2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e implementação de
políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, através da participação e qualificação
das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da
cidadania.
2.4- O público alvo deste projeto são todos os alunos e atletas atendidos e apoiados pela SEMELP em todas as
modalidades e atividades esportivas.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP
3.1-Os interessados em patrocinar este projeto podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com os
itens, modalidades e produtos, cujo patrocínio de dará emdoação dos uniformes esportivos.
3.2- O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos uniformes, em
conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em conformidade com as exigências previstas abaixo.
3.3- A aquisição dos uniformes esportivos deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência que confeccionará os uniformes esportivos, que
conterão além da logomarca da empresa, os brasões da cidade de Pindamonhangaba e SEMELP nas camisetas e
calções e nome da cidade nas camisetas.
3.4- Todos os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da SEMELP em relação aos itens contidos no item
3.3. Após aprovação da SEMELP e aquisição dos uniformes pelo patrocinador em forma de doação, o contrato será
assinado entre as partes e homologado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
3.5- Pelo fornecimento dos uniformes na forma prevista neste edital, a empresa patrocinadora não receberá qualquer
pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade nos uniformes descritos neste projeto.
3.6- O contrato será assinado entre as partes com vigência de até 01 (um) ano.
3.7- Os interessados em patrocinar o Projeto podem optar pela concessão de patrocínio em forma de doação dos
uniformes esportivos para 1 ou mais modalidades esportivas conforme interesse da empresa parceira, em conformidade
com a cota e contrapartida,
previstas a seguir:
Cota Única
PATROCÍNIO
1. Doação de uniformes esportivos para todas as modalidades e atividades esportivas da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer. A empresa pode optar por quais e pela quantidade de modalidade(s)
que receberam o apoio, conforme seu interesse. O pagamento dos materiais deverá ser feito direto a malharia
contratada pela empresa.
A contrapartida será a exposição publicitária da logomarca da empresa nos materiais doados a SEMELP.
4 – PROPOSTA
4.1- A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento até as 17 horas
do dia 22 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, para os patrocínios que envolvam as
contrapartidas que envolverem inserção da logomarca nos uniformes.
4.2- Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto deste projeto.
Caso o patrocinador deseje apenas doar os uniformes sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
4.3- Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo em anexo,
impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datado e assinado na última página
e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
4.4- A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 - Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, respeitando a ordem cronológica, e levando em
consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
5.2 - Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem como
assuntos políticos e religiosos.
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas;
5.3- As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde e/ou meios de
divulgação de sua marca, durante os jogos ou eventos das equipes que estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante
contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
5.4- As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – Os uniformes doados serão utilizados pelos alunos e atletas da SEMELP que
representam a cidade nas mais diversas competições e eventos esportivos.
6.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba localiza na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
CREF nº 030622-G/SP

CIDADE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO UNIFORMES DE JOGO, UNIFORMES DE TREINO E
AGASALHO

CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar Festa em comemoração
ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017, com os seguintes itens:
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande
porte;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de
mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos
tradicionais, peteca, jogo de taco.

1. DADOS DO INTERESSADO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CIDADE:
CEP:
TELEFONE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão
no item 3 do Edital.
DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e
RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.

EDITAL
DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL
DE
CHAMAMENTO
PÚBLICO
Prefeitura Municipal
Municipal de
pessoa
jurídica
de direito
público,
com
A APrefeitura
de Pindamonhangaba,
Pindamonhangaba,
pessoa
jurídica
de direito
público,
sede
à Avenida
Nossa
Senhora
do do
Bom
Sucesso,
nº 1400,
inscrita
sobsob
o CNPJ
nº
com
sede
à Avenida
Nossa
Senhora
Bom
Sucesso,
nº 1400,
inscrita
o CNPJ
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 14/11/2017, às 17
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Circuito Rua
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017.
de Lazer de Pindamonhangaba 2017.
1. Objetivo:

1.1.1Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação,

de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria

OMunicipal
presentedechamamento
público
por objeto firmar
com
Esportes e Lazer
de tem
Pindamonhangaba
para parceria
a aquisição
de empresas
uniformes
públicas
ou para
privadas
interessadas
em patrocinar
o Circuito Rua
de Lazer, que tem
esportivos
as equipes
de competição
que representarão
Pindamonhangaba
nas
como
objetivo
oferecer
entretenimento,
diversão
e
alegria
para
as
crianças
com
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
extensão à família, de forma qualificada com alto grau de segurança. A empresa
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em
patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços e monitoria necessárias
conformidade
com
as contrapartidas
prevista no
item 3 realizado
deste Edital.
para
auxiliar na
realização
deste tradicional
evento
há anos pela Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba.

2. Justificativa:

crescimentoado
esporte em
nossa cidade,
presente projeto
propõe parceria
O2.1-Visando
patrocínio o
assegurará
exposição
publicitária
da o
logomarca
do patrocinador
em
onde o patrocinador
terá
seu nome vinculado
a uma
causa
social em
nosso Município, esta
conformidade
com as
contrapartidas
prevista
no item
3 desse
Edital.

responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP),
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso
do projeto.Esta responsabilidade social tem como meta proporcionar a população de
município.
2. Justificativa:

nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo Estatuto Da Criança e do Adolescente
2.2- As
de competições
de Pindamonhangaba
não só têm a finalidade
competitiva,
(ECA)
e equipes
Constituição,
tendo como
eixo central o desenvolvimento
pessoal
e social
mas
tem porefinalidade:
da
criança
adolescente. Este evento faz parte do calendário da cidade de
Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de gestão pública, estimulando e
facilitando
acesso às
programações
e de lazer voltadas para a infância
• o Incentivar
a prática
esportiva esportivas
na nossa cidade.
e a juventude.
O objetivoa do
evento da
é importância
oferecer entretenimento,
diversão e alegria
• Conscientizar
população
do esporte no desenvolvimento
dos
para as crianças com extensão à família, de forma qualificada com alto grau de
munícipes.
segurança.

•

Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.

• Rua
Participar
de eventos
pela domingos
SEMELP, pelas
federações,
e
O Circuito
de Lazer
será organizados
realizado aos
nas regiões
de ligas
maior
associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado
vulnerabilidade social da cidade, sendo duas etapas no 1º semestre e duas no 2º
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e
semestre em regiões a serem definidas entre os organizadores da Semelp e
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
Patrocinador.
•

Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados.

Os espaços públicos se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
sustentável de uma
cidade, mostrando-se
essenciais em seu planejamento para o
SECRETARIA
MUNICIPAL
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E LAZER
alcance
relativa melhora
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vida ae SEMELP
seus
habitantes.
evento
2.3- O dapatrocinador
que firmar
parceria decom
estará Este
auxiliando
o
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em
cada
local, de
sendo
uma estabelecendo
ação conjuntavínculo
entre
desenvolvimento e implementação de políticas públicas
esportes,

constante
a população,
através493
da –participação
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das práticas esportivas
Rua.: Eng.com
Orlando
Drumond Murgel,
Parque São Domingos
– Pindamonhangaba-SP
Secretaria
de
Esporte
e
Educação
na semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
divulgação
de
cada
Serão
e recursos
contribuindo
para
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da qualidade
de
vida eevento.
a conquista
da
Tel.:humanos,
(12) 3648-1146
/ 3648-2248
– E-mail.:
desenvolvidas
várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos
cidadania.
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas,
oficina de jogos de mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de
unha, oficina de jogos tradicionais (bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas,
bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, oficina perna de pau e chinelão,
oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, além dos
brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte.

O Circuito Rua de lazer terá como finalidade:
• Estimular a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas
brincadeiras e nas demais situações de interação;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação
motora, a percepção auditiva e visual da criança através de jogos e
brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.
3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno,
médio e grande porte: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela
contratação do serviço de monitoria e brinquedos infláveis, podendo optar em
patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais
públicos, e em todos os brinquedos contratados, próprios da empresa;
•
Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e
recreativas;
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

___________________________________

___________________________________________ ___________________________________
1.1

MODALIDADE PATROCINADA:

( ) ATLETISMO

( ) DAMAS

( ) JUDÔ

( ) VÔLEI DE PRAIA

( ) BASQUETE

( ) DANÇA DE SALÃO

( ) KARATÊ

( ) VOLEIBOL

( ) BIRIBOL

( ) DOMINÓ

( ) MALHA

( ) VOLEIBOL ADAPTADO

( ) BOCHA

( ) FUTEBOL

( ) NATAÇÃO

( ) XADREZ

( ) BURACO

( ) FUTSAL

( ) TAEKWOONDO

( ) INICIAÇÃO ESPORTIVA

( ) CAPOEIRA

( ) GIN. ARTÍSTICA

( ) TÊNIS

( ) ATIVIDADES DE LAZER

( ) CICLISMO

( ) GIN. RÍTMICA

( ) TENIS DE MESA

( ) COREOGRAFIA

( ) HANDEBOL

( ) TRUCO

( ) OUTRAS MODALIDADES _______________________________

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) plenos poderes
de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da
assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3
do Edital.
2. DOCUMENTOS
2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este formulário.
•
Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
•
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is)

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Rua.: Eng. Orlando
Drumond Murgel,
493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
Tel.: (12) 3648-1146
/ 3648-2248 –DE
E-mail.:
semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
SECRETARIA
MUNICIPAL
ESPORTES
E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

1.
TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar (doação), em troca de exploração
publicitária, os seguintes materiais:

_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)

PREFEITURA
DE DE
PINDAMONHANGABA
PREFEITURA
PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

___________________________________________

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em)
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.

2.

5

Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de
rosto, ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de
cabelo fashion ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina
de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar quaisquer oficinas,
além de outros serviços importantes para realização do evento:

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.

Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no
local onde estiver situada a oficina.
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos
monitores da estação contratada;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.

Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e
tênis de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e
chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo de taco: Neste caso o Patrocinador
assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, podendo adquirir
os materiais.

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização do
Circuito Rua de Lazer, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos
locais pré-determinados pela Semelp onde estiverem situadas as oficinas.
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos
monitores da estação contratada;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.

4 - Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do
patrocinador nos espaços pré-determinados pela organização do evento (SEMELP),
em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será
responsável em adquirir a quantidade de camisetas necessárias para o evento,
colocando o nome da empresa nas costas das camisas.

PREFEITURA
A contratação das
prestações DE
de PINDAMONHANGABA
serviços deverá ser acordada com pagamento
MUNICIPAL
DE ESPORTES
E LAZER com experiência
diretamenteSECRETARIA
entre o patrocinador
e fornecedor
de sua preferência,
comprovada em eventos esportivos.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
PREFEITURA DE
PINDAMONHANGABA
CREF
030622-G/SP

As prestações de serviços contratadas para o Circuito Rua de Lazer serão
Rua.: Eng. Orlando
Murgel,
493 – da
Parque
São Domingos
Pindamonhangaba-SP
coordenadas
pela Drumond
equipe de
gestores
SEMELP.
Após –aprovação
da SEMELP e
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
contratação dos serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de
cada evento, o contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA O CIRCUITO RUA DE LAZER DE PINDAMONHANGABA 2017.

1. DADOS DO INTERESSADO:

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade da empresa patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento
patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de
seguimento, sendo permitida a exibição de outra empresa.

mesmo

5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para
recebimento até 20 dias antes da realização de cada evento, na Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493,
Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse
sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento,
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de
Patrocínio os seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual,
acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF: Rua.: Eng. Orlando Drumond
CIDADE:
Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
CEP:
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
TELEFONE:
1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

CPF
CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar o Circuito Rua de Lazer,
com os seguintes itens:

( ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e
grande porte
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de
rosto;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis
de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão,
jogos tradicionais, peteca, jogo de taco

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em)
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão
no item 3 do Edital.
2.

DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e
RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)

Tribuna do Norte
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10561936843

ERNANTES RIBEIRO

23636441643

ANTONIA FERREIRA BATISTA

20440720790

VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA

COMPATIVEL

10383149522

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

COMPATIVEL

EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO:
PRÉ SELECIONADOS E SUPLENTES COM SEUS CÔNJUGES– GRUPO DOS IDOSOS E GRUPO DE FAMÍLIAS
COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretário torna público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos
“pré selecionados” e “suplentes” IDOSOS EFAMILIAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, Sorteados no “Programa Minha Casa, Minha Vida”
e que se encontram COMPATÍVEIS a comparecerem e apresentarem XEROX LEGÍVEL ATUALIZADO dos documentos abaixo em caráter urgente na
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – situada na Rua: Dr. Monteiro de Godoy, nº 445 – BOSQUE (ao lado do DSM) para: APRESENTAÇÃO DE XEROX DE
DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA DE FORMULÁRIOS solicitada pelo BANCO DO BRASIL e PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, o qual deverá ser feita de
2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 e das 13h até as 16h30.

COMPATIVEL

COMPATIVEL
Pindamonhangaba, 3 de
maio de 2017

IDOSO – SUPLENTES
NIS

NOME

SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU

22819999424

MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS

COMPATIVEL

21263758799

EUNIRA DE MELO

COMPATIVEL

10880660675

ANA MARIA MOREIRA

COMPATIVEL

10551693042

APARECIDA MARIANO

COMPATIVEL

10754666600

IEDALVA MARIA PEDRO

COMPATIVEL

10435443841

ANA DA CUNHA SILVA

COMPATIVEL

13033251233

MARIA BENEDITA DA SILVA

COMPATIVEL

XEROX DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO:
RG ou CNH responsável familiar e cônjuge ou companheiro;
CPF do responsável e cônjuge ou companheiro;
Certidão de Casamento;
Para solteiros e/ou amasiados – CERTIDÃO DE NASCIMENTO e se possuírem CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL é necessário apresentar também.
Será preenchido na data da entrega destes documentos uma DECLARAÇÃO POSITIVA e/ou NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL;
Se divorciados os separados – CERTIDÃO DE CASAMENTO AVERBADA;
Se viúvos – CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO;
Se estiverem em processo Judicial de Separação e não possuírem Certidão de Casamento Averbada, é OBRIGATÓRIO a apresentação daCERTIDÃO
DE OBJETO E PÉ, fornecida no Fórum através do seu advogado.
 Em caso de esposas / maridos DESAPARECIDOS, apresentar CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA;
 Declaração de Renda Atualizada 2017 do Responsável familiar e cônjuge/companheiro– (Holerith / Aposentadorias / Pensionistas / Declaração de
Autônomo / Benefício do LOAS - cartão e recibo);
 ATESTADO MÉDICO do membro familiar PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM CID DA DOENÇA; (Física / Cadeirantes / Visual / Intelectual
/ Auditiva e Nanismo);
 Procuração Pública (obrigatório se o contemplado for ANALFABETO), juntamente com XEROX do RG e CPF do PROCURADOR;
Ficam os interessados devidamente notificados que o não comparecimento no prazo de 15 dias após essa publicação poderá implicar na exclusão do
candidato do referido Programa, para todos os fins de direito, conforme exigências do Ministério das Cidades.









PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
NIS

NOME

SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU

21273166290

DELOURDES OLIMPIA DE OLIVEIRA

12105655957

BENEDITA LUIZA DE ASSIS

COMPATIVEL

10667947768

JOEL DA CRUZ THOME

COMPATIVEL

22819327930

MARILIZA FRANCO DA SILVA

COMPATIVEL

20915859267

EMILIA MOREIRA DA SILVA

COMPATIVEL

10760839821

MARIA APARECIDA DO AMARAL

COMPATIVEL

10425646596

JOSE PAULO MARTINS

COMPATIVEL

22018293914

YOLANDA FERREIRA DIAS

COMPATIVEL

16405729746

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

COMPATIVEL

12075769364

ONDINA MARTINS DA SILVA

COMPATIVEL

21023860181

VICENTINA GIORDANO MOREIRA

COMPATIVEL

16325381476

GERALDA ALVES DA CONCEICAO

COMPATIVEL

10555800978

GENY ALVES PINTO

COMPATIVEL

12438240263
20087863728
20342877962
21030717461
20091679499
10770905711
16194801426
20162807265
12639956223
16598065098
10783464948
10648583365
16103061785
23651623536
12676192231
12862122221
16019804861
16195054853
20668013553
16156784072
10561456892
16445834583
22801835047
13015871772
12789413233
23632919921
16454265030
23727096272
20642680994
10793972881
12498942469
12925567241

10653062769

CARMEM SILVIA DE MORAES

COMPATIVEL

12689370265

MALVINA ISABEL DA SILVA MAGALHAES

COMPATIVEL

22801978727

MARIA ANTONIA PEREIRA

COMPATIVEL

22016067518
17008918346
20165558312
22812466781
12400149307
12303162434
12438425832

FERNANDA DOS SANTOS
CARLOS ROBERTO ALVES DE AQUINO
FRANCILENE SILVA DE FREITAS
MARIA JOSE PEREIRA
MESSIAS APARECIDO NAZARETH
SANDRA MARIA DA CONCEICAO SILVA
VALDIR FAUSTINO DOS SANTOS

COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL

22019347759

GIOVANA ALEXANDRA DE OLIVEIRA

COMPATIVEL

Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer juntamente com seus cônjuges e Procuradores – se for o caso, na Secretaria de Habitação
para apresentação de xerox legíveis dos documentos e assinaturas de formulários:

IDOSO
NIS

NOME

SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU
COMPATIVEL

22018419292

GERTRUDES OLIVEIRA

COMPATIVEL

12414430631

IARA APARECIDA CESAR CAMPOS

COMPATIVEL

16502061312

MARIA APARECIDA DE SOUZA

COMPATIVEL

10832874458

JOANA D ARC FRANÇA DE SOUZA

COMPATIVEL

12366985675

ANA PEREIRA ELISARIO

COMPATIVEL

10754693829

HIRMA DA SILVA LOPES

10632354639

LOURDES MARIA PEREIRA BASSANELLO

21226636529

APARECIDA ELIZETE BARBOSA

COMPATIVEL
COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA DE
HABITAÇÃO
COMPATIVEL

22002159350

IVANIR DE OLIVEIRA REIS

COMPATIVEL

16283591788

ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES

COMPATIVEL

16445917705

MARIA APARECIDA RICARDO

COMPATIVEL

MARIA JOSE DA SILVA HONORIO
ZENILDA FERREIRA DOS ANJOS
CLEIA SILVANA SANTOS LINO
ELAINE CRISTINA FARIA GUIMARAES
JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO
HELENA ALVES TOLEDO
ISMAEL INACIO
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES
MATEUS TEODORO DE JESUS ANTUNES
NEILON ALKSANDER DA SILVA
JOSE GALVAO DOS SANTOS
DANIEL DE SOUZA
FABIANA RIBEIRO FIDELIS
LUCIANA DONIZETI DE ALMEIDA AUGUSTO
PAULO GOMES DOS SANTOS
MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS
ANGELA MARIA GONCALVES DE SOUZA
CATARINA PEREIRA DOS SANTOS
VIVIANA FATIMA MOTA
DALVA STELA CONCEICAO DE SOUZA
ZILDA FERREIRA BORGES
CLEONICE MOREIRA
MARGARIDA MARIA REGIS CARNEIRO
MARCIO DIVINO LOPES
ALEXSANDRA NARCISO
JESSICA GRAZIELA DA SILVA CHINAQUI
LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA
VINICIUS CUNHA POMBO
SONIA APARECIDA SILVA PATRIA
ANA PAULINA TEIXEIRA DE SOUZA
ARLETE FIALHO DA SILVA BRAGA
CYLENE CINACHI HILARIO

COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL
COMPATIVEL

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS–SUPLENTES

16019897703

DAGMAR FATIMA DE AQUINO CARDOSO

COMPATIVEL

NIS

21253249387

ELISABETE ALVES HUSEIN

COMPATIVEL

12340924989

RENIR MARQUES

12396952333

TEREZINHA BEZERRA HOLANDA

COMPATIVEL

12075434354

EDYR APARECIDA SANTANA

COMPATIVEL

13150410850

CARLOS ATILA DA SILVA FAUSTINO

23615919765

NOEMIA DA SILVA

COMPATIVEL

12844507230

JOSE LUIZ FLORA JUNIOR

12191608835

LAERCIO MOREIRA DA COSTA

COMPATIVEL

12738951262

LOURIVAL RIBEIRO BUSTAMANTE NETO

COMPATIVEL

10053233627

ELIAS SLIBA NETO

COMPATIVEL

12017749461

MAURO FELIPE

COMPATIVEL

21272910506

ANA BENTO DE OLIVEIRA

COMPATIVEL

21253541053

EDNEIA LAZINHA DOS SANTOS

COMPATIVEL

23663309599

ANA DOS SANTOS

COMPATIVEL

17008917900

CLAUDEMIR DE JESUS SALGADO

COMPATIVEL

12620997226

LIDIA DE SOUZA

COMPATIVEL

12591011224

ROSANIA MARIA ALVES

COMPATIVEL

10561936843

ERNANTES RIBEIRO

COMPATIVEL

12901525263

RAQUEL CARLA DEBOSSAN DOS SANTOS

COMPATIVEL

23636441643

ANTONIA FERREIRA BATISTA

COMPATIVEL

20440720790

VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA

COMPATIVEL

10383149522

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

COMPATIVEL

NIS

NOME

COMPATIVEL
COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA HABITAÇÃO
COMPATIVEL

Marcus Vinicius Faria Carvalho
Secretário de Habitação
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

SITUAÇÃO - APROVADOS
PELA C.E.F. E CDHU


Inserção do nome da empresa em todas as camisetas.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
MARIA
DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS


COMPATIVEL
Citação da empresa pelo locutor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EUNIRA DE MELO

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento;
COMPATIVEL

10880660675

ANA MARIA MOREIRA

COMPATIVEL

10551693042

APARECIDA
MARIANO
EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

10754666600

IEDALVA MARIA PEDRO

21263758799

SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

IDOSO – SUPLENTES
22819999424

NOME

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público,
ANA DA CUNHA SILVA
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ

10435443841

13033251233
MARIA BENEDITA
nº 45.226.214/0001-19,
atravésDA
daSILVA
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,

torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 09/11/2017, às 17
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar o Circuito de
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017.
1. Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas
públicas ou privadas interessadas em patrocinar as etapas do Circuito de Corrida de
Rua 2017. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços
necessárias para auxiliar na realização das 4 etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS
DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017.
A 1ª etapa será realizada no mês de Junho no centro esportivo João do Pulo, a 2º
etapa em Agosto em Moreira César, a 3ª etapa em Setembro no Shopping e a 4ª
etapa em Novembro no Parque da Cidade.
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso
município. Esta responsabilidade social tem como principal meta incluir o esporte e
atividade física no cotidiano dos nossos munícipes e auxiliando na diminuição do
índice de sedentarismo e no risco da vida sedentária. Os benefícios da corrida de
rua é o maior atrativo desta atividade física que envolve pessoas de várias idades,
de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais distintos, seja na
melhora da qualidade de vida ou competição, por questões de saúde, estética e
lazer, além do baixo custo e a facilidade de acesso a esta pratica esportiva.
O circuito de corridas de rua será realizado em 4 etapas, com corridas de 3 a 6 Km e
DE PINDAMONHANGABA
caminhada até 3PREFEITURA
km, com participação
de aproximadamente 800 pessoas por etapa.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O circuito acontece na cidade aproximadamente 20 anos, com o passar do tempo a
número de participantes aumentou consideravelmente, principalmente a participação
de grupos de corridas da cidade e pessoas que tinham uma vida sedentária que por
recomendação médica ou melhora da sua qualidade de vida começaram a correr.
O circuito de corridas de rua tem por finalidade:
 Incentivar a prática esportiva de nossa cidade.
 Conscientizar
a
população da
importância
do
esporte
no
Rua.: Eng. Orlando
Drumond Murgel,
493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
desenvolvimento
dos munícipes.
Tel.:
(12)
3648-1146
/
3648-2248
–
E-mail.:
semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
 Melhora na qualidade de vida, tendo a corrida como fator de interação
social.
 Promover campanhas antes, durante e após todas as etapas
estimulando pessoas que não praticam atividades físicas, tenha a
corrida como uma opção simples e acessível para todos.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são pessoas de várias idades e ambos os sexos.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
Fornecimento de serviço de cronometragem: Neste caso o Patrocinador assume
o custo total pela contratação do serviço de cronometragem de todas as etapas ou
se houver possibilidades a contratação do serviço por etapas a serem realizadas,
podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento.
Das Contrapartidas: Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas
nos locais públicos, e no portal de saída e chegada dos corredores;
Participação dos representantes da empresa na entrega da premiação;
Citação da empresa pelo locutor;
Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento.
Aquisição de camisetas para todos os participantes: Neste caso o Patrocinador
assume o custo total para o Circuito de Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo
camisetas para todos os participantes das provas de corridas e caminhadas em
todas as categorias, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para
realização do evento:
Das Contrapartidas:

Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas em locais
pré-determinados pela organização, próprios da empresa;

Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da
premiação;
Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP





Aquisição do Kit Lanche ou Aquisição de Copos de Água para hidratação dos
COMPATIVEL
participantes: Neste caso o Patrocinador assume o custo total para o Circuito de
Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo o Kit Lanche ou Agua para hidratação dos
COMPATIVEL
participantes das provas de corridas e caminhadas em todas as categorias, podendo
COMPATIVEL
optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:

COMPATIVEL

Das Contrapartidas:

Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais
onde serão montadas as tendas do Kit e hidratação;

Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da
premiação;

Citação da empresa pelo locutor.

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento;
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto devem contratar serviço de
cronometragem global por etapas, podendo optar pela contratação parcial por
etapas em conformidade com calendário de provas do circuito.



As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante as etapas que
estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do
patrocinador nos espaços públicos pré-determinados pela organização das provas
(SEMELP), em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em
conformidade com as exigências previstas abaixo.
A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência
comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para as provas serão coordenadas pela
equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos
serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de cada etapa, o
contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo Secretário Municipal de
Esportes e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
empresa patrocinadora
não receberá
qualquer pagamento em dinheiro por parte do
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade da empresa patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o término de cada etapa
patrocinada.
Eng. Orlando
493 – Parque
Domingos
– Pindamonhangaba-SP
A Rua.:
publicidade
da Drumond
empresaMurgel,
patrocinadora
doSão
evento
poderá
ser explorada em
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP.

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de seguimentos
diferentes, sendo permitida a exibição de outra empresa.
4 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para
recebimento até 20 dias antes da última etapa do Circuito de Rua 2017, na
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP,
para os patrocínios que envolvam as contrapartidas que envolverem inserção da
logomarca nos uniformes.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse
sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento,
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de
Patrocínio os seguintes documentos:
 Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual,
acompanhado de CPF e RG;
 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:

Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;

Apoio oferecido (Global ou Parcial);

Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:

Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP

As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
Os interessados que exerçam atividades ilícitas.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
PREFEITURA DE
PINDAMONHANGABA
CREF
030622-G/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA O CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017.

1. DADOS DO INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CEP:
TELEFONE:

CIDADE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

CPF
CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar a(s) etapa(s) de
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017, em troca de exploração publicitária, os
Rua.: Eng.
Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
seguintes
itens:
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
( ) Contratação de Empresa de Cronometragem
( ) Camisetas a todos os participantes
( ) Kit do evento
( ) Água para hidratação dos participantes
( ) Outros Itens ____________________________
1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s)
possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais,
quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme
previsão no item 3 do Edital.
2.

DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de
CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O
EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)
Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
(Em cumprimento a decisão judicial)

PORTARIA GERAL Nº 4.846, DE 27 DE ABRIL DE 2017.

PORTARIA GERAL Nº 4.841, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

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

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, e com fundamento na alínea “c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora
municipal Sra. Elaine Cristina Ferreira, pelo prazo de 02 (dois) anos contados a partir de 02 de
maio de 2017.

de suas atribuições legais, NOMEIA os servidores abaixo indicados para constituírem a
Comissão Permanente encarregada de avaliar as áreas objeto de Decreto de Utilidade Pública
para fins de desapropriação, servidão administrativa ou requisição administrativa e, ainda, em
relação aos imóveis em que houver interesse da administração pública municipal:
Presidente: - Urbano Reis Patto Filho - Secretário de Infraestrutura e Planejamento.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Membros: - Germano Miguel de Assis - Diretor de Regularização Fundiária.
- Wandemir Francisco da Silveira – Engenheiro Civil

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a
Portaria Geral nº 4.810, de 22 de março de 2017.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Dia 08/05/2017 às 10 horas
AGENTE DE SEGURANÇA
1º ROSTANY MEDINA DA SILVA
AV.TIMBÓ – BLOCO 3 – APTO.104 –COND.TRÊS CORAÇÕES– JD.STA.CATARINA
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-520

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

em 26 de abril de 2017.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos
em 27 de abril de 2017.

FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

P O R T A R I A Nº 19/2017
Exonera

Chefe

de

Divisão

de

Comunicação.
_________________________

PORTARIA GERAL Nº 4.848, DE 02 DE MAIO DE 2017.

CONVOCAÇÃO PARA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 5ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de

Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

suas atribuições legais e nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, combinado com a

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando as
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica
Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar a pedido, o Sr. Robson Luis Monteiro da função de confiança de
Chefe de Divisão de Comunicação, em 1º de maio de 2017.

Lei n.º 8.742/93, cumulado com o Decreto Municipal n.º 5.410/2017, NOMEIA a servidora

Dia:

04/05/2017 (quinta- feira)

Horário:

14h (tolerância 10 minutos)

Regina Tavares de Souza Farias para exercer o múnus de INTERVENTORA do Lar da

Duração prevista:

Aproximadamente 2 horas

Local:

Auditório da Prefeitura

Criança Nova Esperança.

Rua:

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pauta:

em contrário.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão

Vereador Renato Nogueira Guimarães

1 º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues

Vereador Ronaldo Pinto de Andrade

1° Secretário

2° Secretário

I.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

II.

Projetos do Fundo Municipal do Idoso;

III.

Banco de projetos do Fundo Municipal do Idoso;

IV.

Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra o Idoso;

V.

Assuntos pertinentes ao Conselho;

VI.

Informes e encerramento.

Edital de ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 2016/2018 DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP
RESULTADO DA ELEIÇÃO
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição dos representantes da sociedade civil para a Gestão 2016/2018 do
CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, vem apresentar abaixo, a nova composição do CMAS. A Assembleia de
Eleição aconteceu no dia 31 de agosto de 2016, das 17 às 18h30, no Auditório da Prefeitura Municipal. A Assembleia de Posse dos
novos conselheiros e Eleição de diretoria executiva acontecerá no dia 10 de maio 2017, às 8h30 horas, no Auditório da Prefeitura
Municipal.

COMPOSIÇÃO CMAS – GESTÃO 2016/2018
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DE PINDAMONHANGABA

CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Associação dos Salesianos
Cooperadores de Pindamonhangaba

FAMILIA

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de Amor
Exigente

IDOSO

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

SINDICATOS E
CONSELHOS

PROFISSIONAIS
DA ÁREA

ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES
DE BAIRRO

Associação de Centro de Convivência
para Idosos
“Cônego Nestor Jose de Azevedo”

Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de Pindamonhangaba
– APAE
Sindicato dos Trabalhadores
e Empregados Rurais de
Pindamonhangaba

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
– 52ª Subseção de Pindamonhangaba

IA3 – Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento a Arte e
Aprendizagem

Amauri Monteiro
Presidente

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
maio de 2017.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP | Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

INSTITUIÇÃO

Pindamonhangaba, 02 de maio de 2017.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Publicada no D A.

SEGMENTO
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Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2016 (PMP 23480/2016) - reabertura
Para “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, com entrega
dos envelopes até dia 16/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
AV. NONº
SSA027/2017
SENHORA DO(PMP
BOM SUC13635/2017)
ESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
PREGÃO
TEL/FAhospitalares
X: (12) 3644.5600 para estruturação da UPA
Para “aquisição de equipamentos
(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos
envelopes até dia 15/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.

PREGÃO Nº 028/2017 (PMP 13637/2017)
Para “aquisição e instalação de ares-condicionados que serão utilizados pelo
COI, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com
entrega dos envelopes até dia 15/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.

REPRESENTANTE

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2017 (PMP 13638/2017)
Para “aquisição de kit lanche para uso em eventos e viagens de alunos e atletas
da SEMELP”, com entrega dos envelopes até dia 16/05/17 às 08h e início da
sessão às 08h30.

Amauri Monteiro

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2017 (PMP 13642/2017)
Para “aquisição de polpa de fruta congelada, conforme termo de referência”,
com entrega dos envelopes até dia 18/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.

Raquel de Oliveira Dias
Fernando Antunes Lima
Moacir Ferreira dos Santos
Ana Gilda Ferraz
José Roberto Azevedo Homem de Melo
Jaciene Rodrigues de Paula
Ana Maria de Oliveira Nóbrega Ruiz
Orlando Gregorio da Silva
Henrique Alves Cazuo
Sonia Rejane de Campos
Maura Salgado Valentini
Roseméri Seixas Nunes Pereira
Luiz Claudio de Oliveira

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017 (PMP 13732/2017)
Para “contratação de empresa para locação de estruturas, com ou sem mão de
obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e operação em
estruturas metálicas, para coberturas, pisos e afins, para atendimento apoiar as
festividades do calendário oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos
realizados pela Prefeitura, por um período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes até dia 16/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017 (PMP 13733/2017)
Para “contratação de empresa especializada em serviços de eventos e
responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação
de equipamentos de som, iluminação e gerador para eventos do município de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até
dia 17/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017)
Para “aquisição de insumos para atender aos usuários do programa de diabetes
municipal, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
15/05/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017)
Para “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para atendimento às unidades
escolares da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, com
entrega dos envelopes até dia 18/05/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
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.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 265/2013 (PMP 30461/2013)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 05/04/2017, ao contrato 090/2014, que
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços
funerários, incluindo materiais, mão de obra, translado, a serem realizados no
município de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 09/04/2018; e reajuste
de 3,56%, conforme variação do IPC-FIPE, passando o valor mensal para
R$ 22.718,45, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Lucas César Ribeiro Velório ME, o Sr Lucas César Ribeiro.
PREGÃO Nº 059/2014 (PMP 8633/2014)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 04/04/2017, ao contrato 089/2014, que
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de coleta, transporte e entrega de documentos e pequenos volumes”, para
prorrogação até 06/04/2018; e reajuste de 3,56% conforme variação do IPCFIPE, passando o valor mensal para R$ 1.471,78, assinando pela contratante a
Sra Valéria dos Santos e pela contratada, empresa Tânia Maria Moreira, a Sra
Tânia Maria Moreira.
PREGÃO Nº 372/2014 (PMP 32861/2014)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 15/03/2017, ao contrato 052/2015,
que cuida de “contratação de empresa especializada para fornecimento de
refeições para os servidores plantonistas do PSF (Programa Saúde da Família)
do Araretama e servidores plantonistas do Setor de Transporte, campanhas de
vacinas e em campanhas educativas, pacientes atendidos no CAPS (Centro
de Atendimento Psicossocial) e servidores plantonistas do Pronto Atendimento
de Moreira César”, para prorrogação até 15/03/2018; para reajuste de 5,44%,
conforme variação do IPC-FIPE, passando o valor total do contrato para R$
345.263,28; e para supressão de 16,60559% do contrato, passando o valor
total do contrato para R$ 287.930,28, assinando pela contratante a Sra Valéria
dos Santos, e pela contratada, empresa Bona Alimentos Ltda EPP, a Sra Teresa
Cristina Gimenes Moiano.
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E sportes e Lazer
QUARTA-FEIRA

Animacão reúne grande público no
Parque da Cidade

Pessoas de diversas
idades compareceram ao
Parque da Cidade na tarde
de sábado (29), para prestigiar o Animacão Legal. O
evento foi uma realização
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente, Coordenadoria de
Eventos, Parque da Cidade e Fundo Social de Solidariedade, com os protetores voluntários da causa
animal: Sayuri Ida, Sávio
Durand, Ana Luísa Leite e
Cida Oliveira.
Diversas ações foram
realizadas no Animacão.
O público pôde colaborar
doando 1 kg de ração no
estande do FSS, para des-

tinação aos animais recolhidos das ruas. No total,
a equipe do Fundo Social
recebeu a doação de 80 kg
de ração.
O espaço também foi
uma oportunidade para
a adoção responsável de
cães e gatos, do Abrigo
Municipal de Animais e
dos protetores voluntários. No total, foram adotados 17 animais, entre
cães e gatos.
O ponto alto da ação
foi o desfile de cães e concurso de Miss Pet e Mister
Pet, que teve como vencedores a Felícia e o Pitoco.
As inscrições puderam ser
feitas na hora do evento e
foram julgados simpatia e

carisma dos animais, que
interagiram tanto com o
júri quanto com as crianças da plateia. Cerca de 30
cães participaram do desfile.
Quem também se destacou no evento foi o pastor alemão Ice, do 3º Batalhão de Ações Especiais
(Baep) da Polícia Militar.
Ele é utilizado para faro
de entorpecentes, guarda
e proteção. Muito dócil, o
cachorro recebeu o carinho
das crianças e posou para
muitas fotos. Neste ano,
Ice se aposenta da PM, em
setembro, quando completa oito anos de idade.
O coordenador de
Eventos da Prefeitura,

Divulgação

Entre as atrações aconteceu o Concurso de Miss e Mister Pet
Ricardo Flores, avaliou o
evento como muito positivo. “Esse foi um
evento
diferenciado,
voltado para pessoas
que gostam de animais

e defendem a causa
animal, e o primeiro
de muitos que estamos
planejando, para diferentes públicos. Agradeço a participação de di-

versos departamentos e
secretarias da Prefeitura, dos voluntários e de
todos que estiveram presentes. Vem muita novidade por aí”, anunciou.

Jardim Santana é campeão da Copa Regional
Víctor Belmonte

Víctor Belmonte

Fim de jogo “quente”: visitante venceu por 2x1
Víctor Belmonte
***
O Jardim Santana sagrou-se campeão da Copa
Regional de Futebol Amador de 2017. A final aconteceu no último domingo
(30), no estádio da Ferroviária, envolvendo Jardim
Santana e Castolira.
Foi um jogo muito
truncado, os dois times lutavam por todas as bolas.
Marcação forte e várias
discussões aconteceram
durante e após o jogo, entre jogadores do Santana
e os árbitros e também

entre integrantes do Castolira.
“O nosso time sempre
tem vencido os jogos no
segundo tempo, mas hoje
fizemos o resultado no primeiro tempo e conseguimos
segurar”, disse o técnico
Borná, do Jardim Santana.
“A nossa equipe não
fez tudo que esperávamos,
tomamos dois gols para
só depois correr atrás.
O Santana é uma equipe
muito boa, já tínhamos
empatado com eles”, comentou o goleiro e capitão
do time vice-campeão.

Independência, de Taubaté, conquistou título do Sub 17
O jogo
Desde o início da partida os dois times procuravam o ataque, mas a
primeira boa oportunidade
aconteceu aos 16 minutos.
O gol saiu pouco depois,
aos 20, após escanteio pela
direita, Nich subiu mais
alto e cabeceou para dentro
das redes, abrindo o placar
para o Jardim Santana.
Com o placar desfavorável, o Castolira partiu
para cima, em busca do
gol de empate, o que quase
conseguiu quando Jardel,
do Santana, fez falta pró-

xima à área e levou cartão
amarelo. Na cobrança, a
bola passou à esquerda do
goleiro santanense.
O Santana jogava no
contra ataque, e foi assim
que saiu o segundo gol,
após Leo ser derrubado
dentro da área, e Vagner
converter a cobrança do
pênalti. Ainda no primeiro tempo, o Castolira
fez uma substituição, e
surtiu efeito, em jogada
polêmica, o juiz marcou
pênalti para o Castolira e Matheus diminuiu
a diferença, no último

lance da primeira etapa.
O segundo tempo começou com os dois times
mais devagar e os dois técnicos pedindo intensidade
e velocidade. O jogo foi
marcado por muitas faltas. Uma delas gerou discussões, o árbitro advertiu
um jogador de cada lado.
Como Jardel, do Santana, já tinha cartão amarelo, foi expulso. O jogo
ficou quente até o final,
com o Castolira atacando
e o Santana tentando administrar a vantagem no
placar. Aos 50 minutos

do 2º tempo o juiz encerrou a partida com o placar
apontando: Jardim Santana 2 x 1 Castolira.
Sub 17
Antecedendo a decisão
da Copa Regional, aconteceu a final da competição pela categoria sub
17, com dois times de
Taubaté: Independência e Vila São José. O
Independência mostrou
soberania e aniquilou
o adversário, vencendo
por 4x0 e se tornando
campeão, mesmo com
um jogador a menos.

Ferroviária é campeã do Torneio Início de Malha
Divulgação

Ico e Ribamar (Diretor de Malhas da Ferroviária)

O time de malha da
Ferroviária conquistou o
Torneio Início de Malha,
no dia 1º de maio. A disputa ocorreu na raia de
malha da Estrada de Ferro Campos do Jordão e
contou com a participação
dos times da Água Preta,
Bosque da Princesa, Guaratinguetá e Ferroviária.
A decisão foi um clássico: Água Preta, atual
campeão da cidade e bicampeão dos últimos torneios (2015/2016) contra

a Ferroviária. O jogo foi
decidido apenas nos últimos lances, quando a Ferroviária conseguiu virar a
partida após ficar atrás do
placar praticamente todo
o jogo. O placar final foi
de 110 x 90 para a Ferroviária.
“O menos importante
hoje foi o resultado, perto
do alto nível que os atletas
apresentaram nessa final.
Um trabalho de base espetacular tanto da escolinha
da Ferroviária quanto da

Água Preta, estão todos de
parabéns”, disse o presidente da Liga de Malha de
Pindamonhangaba, Luis
Antonio Soares (Ico).
O presidente também
agradeceu a Prefeitura de
Pindamonhangaba que,
por meio da Secretaria de
Esportes, vem ajudando e
apoiando muito a modalidade.
Campeonato
Regional da Liga
O campeonato regional
da Liga teve o encerra-

mento da terceira rodada no último domingo
(30), que terminou com
uma vitória do time da
Ferroviária na casa do
Cruzeiro, pelo placar
de 248 x 232, assim fechando o jogo em 3x3.
No outro jogo da rodada, o time do Guará
derrotou o Bosque da
Princesa, mas não fizeram os 100 pontos obrigatórios nas duas partidas, fechando o jogo em
4x2 pra Guará.

