
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO  
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA 

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
CONTATOS: FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

                                                              CEL: 12-98134-1737 

 

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2017. 

 

 

Segunda Reunião Extraordinária de 2017. 

 

 

Ficam todos os Conselheiros Municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, para a primeira Reunião 
Extraordinária do ano de 2017, a saber: 

Data: 11 de maio de 2017 – quinta feira 

Hora: 18 horas. 

Local: Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba (atrás da antiga prefeitura). 

Pauta: 

 

 Elaborar diagnóstico de prioridades e também o Dossiê de estudos 
da comunidade negra com base na pesquisa realizada durante o 
cadastramento e assim participarmos de politicas públicas especificas em 
todas as áreas relacionadas com a Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba. 

 

Reunião aberta ao Público e de extrema importância à participação coletiva 

 

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério 

Presidente CMPDCN 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2003 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
10 - Comprovante de residência; 
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos); 
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos). 
 
 
Dia 22/05/2017 às 14 horas 
 
AJUDANTE 
 
56º VALÉRIA CINTRA LINO 
RUA TURIAÇU, 841 – PARQUE INDUSTRIAL 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP 
CEP 12235-650 
 

 
 

FABRÍCIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 

RESOLUÇÃO Nº. 15, de 6 de abril de 2017. 
Dispõe sobre a relação de projetos apresentados e aprovados em atendimento ao 

Edital n.1/2017 – FMI – Fundo Municipal do Idoso, autoriza o repasse de recursos, 

via FMI, e dá outras providências. 

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 4.492/2006, 

no uso de suas atribuições legais,  

            Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da lei nº. 5.221/2011,

Considerando a deliberação da 4ª reunião ordinária, ocorrida em 6 de abril de 

2017,

RESOLVE: 

Art. 1º - Ao Lar Irmã Terezinha e ao Lar São Vicente de Paulo fica autorizado o repasse 
público de recursos provenientes do Fundo Municipal do Idoso, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 
 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade – Proponente Projeto 

Valor inicial estimado para 

financiamento integral  

(R$) 

Lar Irmã Terezinha 

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO 

831.862,00 

PROJETO CIDADANIA ATIVA 48.000,00 

PREPARAÇÃO DE TERRENO 
PARA CONSTRUÇÃO CASA DIA 

52.000,00 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
E UNIFORMES 

174.300,00 

Lar São Vicente de Paulo 
MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DO 
AMBIENTE INSTITUCIONAL DO 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO 

136.818,00 

 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 

Parágrafo único: Os valores referentes ao caput deste artigo são provenientes de 
recursos da lei de incentivo fiscal, que poderá financiar as ações da entidade via 
Subvenção, Convênio ou Auxílio. 
 

Art. 2º - As referidas entidades deverão apresentar Planos de Trabalhos, 
detalhando em sua planilha de execução financeira a aplicação dos recursos deliberados. 

Parágrafo único: Anexos aos Planos de Trabalhos, a entidade deverá apresentar ao 
Departamento de Assistência Social para as devidas providências, os documentos 
necessários à assinatura do termo de contrato de colaboração ou de fomento. 
 
 Art. 3º - As entidades beneficiadas deverão prestar contas conforme dispõe o 
artigo 7º da Lei nº. 5.221/2011. 
 
 Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua aprovação e publicação. 
 
 

 
Adilson Lima da Silva 

Presidente do CMI - Gestão 2015/2017 

 
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PINDAMONHANGABA/SP 

 
Convocação Extraordinária 

 
 

Pindamonhangaba, 05 de Maio de 2017. 
 
 
 Venho por meio desta, convocar o (a) Nobre Conselheiro (a) de 
Saúde, para Reunião Extraordinária: 
 
Dia: 16 de Maio de 2017. 
Horário: 18 horas - Chamada única 
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º andar 
R: Frederico Machado, 179, Centro - Pindamonhangaba / SP 
  
 

Pauta 
 
1ª - SISPACTO – Relator: Leonardo Martuscelli. Tempo estimado 60 min 
 
2ª - Plano Municipal de Controle de Dengue, Febre Chinkungunya e Zika 
Vírus – Relator: Rafael Lamana. Tempo estimado 60 min. 
 
3ª - CIST - Relatora: Presidente Sra. Irene Ribeiro. Tempo estimado 5 min. 
 
 
Obs: Em relação ao Sispacto, caso haja alguma dúvida, o funcionário 
Leonardo estará à disposição no setor da Vigilância Epidemiológica (ao lado 
do Laboratório Municipal). 

 
 
 

 
Irene Ribeiro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de  
Pindamonhangaba

                                                                                                 

                                                                
R: Major José dos Santos Moreira, 570, São Benedito - Pindamonhangaba - SP - CEP 12410-050 

Telefone (12) 3550-0512. R: 8806 - e-mail: comus.pindamonhangaba@gmail.com

Durante o mês de 
maio, o Ministério das 
Cidades, por meio do De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), par-
ticipará da Campanha In-
ternacional Maio Amarelo 
– Atenção pela vida, que 
marca a mobilização para 
a diminuição dos aciden-
tes de trânsito. Pindamo-
nhangaba, mais uma vez, 
aderiu à campanha, por 
meio de conscientização 
feita pelos agentes muni-
cipais de trânsito com mo-
toristas e motociclistas da 
cidade, além da realização 
de palestras para diversas 
instituições, com o reforço 
da minicidade para crian-
ças da Rede Municipal de 
Ensino.

Em Pindamonhanga-
ba, os acidentes de trân-
sito aumentaram de 2015 
para 2016. De acordo com 
informações do Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura - com base nos 
registros de ocorrências 
feitos pela Polícia Mili-
tar (que coleta e tabula 
os dados), os acidentes 
de trânsito com vítimas 
aumentaram de 448 em 
2015, para 452 em 2016; 
os atropelamentos au-
mentaram de 81 em 2015, 
para 94 em 2016; e os aci-
dentes de trânsito com 
moto aumentaram de 23 

Na última semana, o 
Cmei - Centro Municipal 
de Educação Infantil “Dr. 
Francisco Lessa Júnior”, 
no bairro Cidade Jardim, 
iniciou o sexto ano do pro-
jeto Capoeirando.

A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo, 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educação 
Física, é responsável pelo 
projeto que conta com a 
colaboração da toda equi-
pe escolar, Conselho de 

Escola e também com a 
mestre Moranguinho, do 
Grupo Capoeira Vida, que 
é parceira no desenvolvi-
mento desse projeto.

“A capoeira como ferra-
menta pedagógica possibi-
lita o desenvolvimento do 
aspecto motor, da autono-
mia, da destreza, da cria-
tividade e da linguagem 
promovendo a interação e 
o crescimento do aluno de 
forma lúdica e prazerosa”, 
explica a professora.

Pindamonhangaba 
adere ao Maio Amarelo

Programação Maio 
Amarelo em Pinda

Quarta-feira (10)

8h - Palestra para os militares do 2º BEC Batalhão 
Borba Gato
 

Segunda-feira (15)

8h - Palestra para alunos do Ensino Médio no Co-
légio Bom Jesus

 
Segunda-feira (22)

8h - Panfl etagem na área central da cidade
 

Sexta-feira (26)

7h e 13h - Palestra e minicidade para alunos da 
EM Elias Bargis (Araretama)
 

Segunda-feira (29)

7h e 13h - Palestra e minicidade para alunos da 
EM Vito Ardito (Araretama)

Minicidade é um dos meios de conscientização sobre o trânsito

Divulgação

Cmei do Cidade Jardim reinicia 
projeto sobre capoeira

em 2015, para 45 em 2016.
Os dados informam, 

ainda, que em 2016, ho-
mens entre 19 e 30 anos 
foram as maiores vítimas 
fatais de acidentes de trân-
sito na cidade.

O maior número de 
autuações relacionadas a 
acidentes de trânsito em 
2016 em Pinda foi por 
falta de cinto de segu-
rança (1844 autuações), 
seguido pela utilização de 
telefone celular durante a 
direção do veículo (1009 
autuações), avançar o si-
nal vermelho (220) e dei-
xar de dar preferência a 
pedestre ou veículo mo-
torizado na faixa de pe-
destre (195).

Sobre a campanha
A cor amarela foi esco-

lhida em alusão à sinali-
zação de advertência, uti-
lizada nos semáforos. Por 
isso fi cou conhecida como 
a cor da atenção pela vida. 
Assim como os movimen-
tos de conscientização 
de combate ao câncer de 
mama, de próstata e con-
tra o vírus HIV, o Maio 
Amarelo também é sim-
bolizado pelo laço, nesse 
caso, amarelo.

O mês de maio foi es-
colhido em comemoração 
ao Dia Mundial da Segu-
rança Viária e do Pedes-
tre, com a realização da 
Semana Mundial de Se-
gurança do Pedestre, lan-

çada em 2013. A semana 
também é conhecida como 
Campanha Zenani Man-
dela, em memória da neta 
de Nelson Mandela, víti-
ma de acidente de trânsito 
na África do Sul em 2010, 
com apenas 13 anos.

Outra referência mun-
dial ao mês é a realiza-
ção do balanço das ações 
concretizadas desde que a 
Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) de-
cretou a Década de Ação 
para Segurança no Trân-
sito. Os países membros 
uniram esforços na redu-
ção de 50% no número de 
feridos e mortos no trân-
sito durante os próximos 
dez anos (2011 até 2020).

Na última semana, o 
Cmei - Centro Municipal 
de Educação Infantil “Dr. 
Francisco Lessa Júnior”, 
no bairro Cidade Jardim, 
iniciou o sexto ano do pro-
jeto Capoeirando.

A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo, 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educação 
Física, é responsável pelo 
projeto que conta com a 
colaboração da toda equi-
pe escolar, Conselho de 

Escola e também com a 
mestre Moranguinho, do 
Grupo Capoeira Vida, que 
é parceira no desenvolvi-
mento desse projeto.

“A capoeira como ferra-
menta pedagógica possibi-
lita o desenvolvimento do 
aspecto motor, da autono-
mia, da destreza, da cria-
tividade e da linguagem 
promovendo a interação e 
o crescimento do aluno de 
forma lúdica e prazerosa”, 
explica a professora.

Cmei do Cidade Jardim reinicia 
projeto sobre capoeira

Divulgação
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