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

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 7ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho 
Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:                             06/07/2017 (quinta- feira)
Horário:                     14h (tolerância 10 minutos)
Duração prevista:     Aproximadamente 2 horas
Local:                         Auditório da Prefeitura
Rua:                           Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência Contra o Idoso 
(avaliação);
III. Casa Dia do Idoso (prazo de entrega);
IV. Politica Municipal do Idoso (andamento);
V. Assuntos pertinentes ao Conselho;
VI. Informes e encerramento. 

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

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PINDAMONHANGABA/SP

Pindamonhangaba, 03 de Julho de 2017

Venho por meio desta, convocar o (a) Nobre Conselheiro (a) de Saúde e a 
População interessada, para participar das Pré-Conferência da Saúde.

Tema: “Humanização na Saúde: Direitos e Deveres de Todos”

Eixos para discussão:
1- O cuidar-se: Direito ou Dever? Saúde e Cidadania. Com base na Portaria nº 
1.820, de 13 de agosto de 2009;
2- Acesso e acolhimento com qualidade;
3-Atenção Básica: Assegurar Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de 
Vida;
4-Uso do SUS com Responsabilidade;
5-Modelo Assistencial e de Gestão nas Políticas Públicas, a fim, de garantir 
acesso.

Dias: *07/07/2017 - Recinto São Vito – Moreira César 
         *11/07/2017 – Centro Comunitário – Jd Eloyna 
         *14/07/2017 – Centro Comunitário – Cruz Pequena 
         *21/07/2017 – Centro Comunitário – Araretama
Horário: 18:00 as 22h
           Presidente: Sra. Irene Ribeiro de Morais (Segmento Usuário)
Coordenador Geral: André Luiz Corrêa Veronez (Segmento Trabalhador)
Secretária Geral e Adjunta: Sra. Nely Moreira Diogo (Segmento Trabalhador) e 
Sra. Helena Maciel Pereira (Segmento Prestador de Serviços)
Comissão Organizadora: os Srs. abaixo discriminados:
Srta. Érica Patrícia Sírio (Segmento Gestor)
Sra. Maria Lúcia de Jesus Silva (Segmento Usuário)
Sr. Joel Reis Batista (Segmento Usuário)
Sr. Ronaldo Rogério de Castilho (Segmento Usuário)
Sr. Antonio Leandro dos Santos (Segmento Usuário) 
Sra. Cintia Ramos de Goes Rouve (Segmento Gestor)
Sra. Helena Maciel Pereira (Segmento Prestador de Serviço)                                                                                                         
                                                                
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

 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA HELENA

                                    Fundada em 18 de outubro  de 1969
 Fazenda Santa Helena -  Pindamonhangaba-SP

                                                
                                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente em exercício  da  Associação  Atlética  Santa Helena   ,atendendo ao  
Capitulo
IV, que consta o artigo 8 do Estatuto  desta entidade,convoca todos os seus 
associados para
a assembléia geral,a se realizar  no dia   16  de julho  de 2017 na sede deste clube  
na Fazenda  Santa Helena, às 19:00 Horas em primeira convocação e 19:30 Horas 
em segunda convocação, com a seguinte ordem  do dia :      
                                                                                                                                                                                   
-  Eleição e posse da nova diretoria para o triênio  2017-2020

  Pindamonhangaba,  27 de junho   de 2017

 ___________________________________
                                             José do Carmo - Presidente
                                                   R.G. 9.256.968-7        

ATO N° 16, DE 04 DE JULHO DE 2017.
Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar as condições que 
levaram o laboratório municipal a prestar um serviço deficitário à população de 
Pindamonhangaba.

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa 
o seguinte ATO:

Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, nos termos 
dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno, 
para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço 
deficitário à população de Pindamonhangaba, sendo que, até o final de 2016, 
sempre foi considerado como de excelência na região, levando-se em consideração 
contratos vencidos, falta de material, atrasos na entrega dos resultados dos exames, 
gerando um caos na saúde de nossos munícipes.

Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Roderley Miotto (PSDB)
2. Felipe César – FC (PV) 
3. Jorge Pereira Alves – Jorge da Farmácia (PR)

Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta 
data, podendo ser prorrogado.

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2017.
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO

Presidente
Publicado no Departamento Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2017 (PMP 19214/2017) 
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender pacientes de ações 
judiciais por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 17/07/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 070/2017 (PMP 19216/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva 
de fogões e fornos instalados nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, 
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 17/07/17 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 071/2017 (PMP 19217/2017) 
Para “aquisição de móveis corporativos para serem utilizados na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 072/2017 (PMP 19218/2017) 
Para “contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e recarga 
de extintores contra incêndio, prediais e veiculares, com reposição e substituição de 
peças defeituosas eventualmente necessárias, abrangendo manutenção de 2º e/ou 
3º níveis”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2017 (PMP 19219/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem 
de futsal durante o exercício 2017/2018 para atender o campeonato do município”, 
com entrega dos envelopes até dia 19/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2017 (PMP 19222/2017) 
Para “contratação de empresa devidamente licenciada nos órgãos competentes 
especializada em sucção, esgotamento e limpeza nas fossas sépticas das Unidades 
Escolares da Secretaria de Educação e Cultura pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 19/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2017 (PMP 19223/2017) 
Para “aquisição de lanches para atender as reuniões sócio assistenciais do 
Departamento de Assistência Social, setores e cadastro único”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 076/2017 (PMP 19224/2017) 
Para “aquisição de roçadeira para uso nos serviços executados através do projeto 
‘horta educativa’, do fundo social de solidariedade”, com entrega dos envelopes até 
dia 20/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017 (PMP 19226/2017) 
Para “aquisição de materiais elétricos para serem usados em manutenção de praças, 
quadras, prédios públicos (escolas, creches, bibliotecas, PSF, UBS...), ampliação 
em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 21/07/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 078/2017 (PMP 20039/2017) 
Para “aquisição de implementos agrícolas visando o desenvolvimento do setor 
agropecuário do município, atendendo ao convênio Siconv 747218 – Patrulha 
Agrícola II”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 (PMP 14805/2017) 

Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de serviços 
de engenharia para dimensionamento de padrão de entrada de energia elétrica com 
potência de até 75 Kw, com fornecimento de anotação de responsabilidade técnica 
(ART)”, para análise de recurso interposto pela empresa Fábio Machado Gonçalves 
ME (processo 20539/2017). 

PMP 1878-14
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0500346-29.2014.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Elvira Cristina Mascaro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Elvira Cristina Mascaro
Documentos da Executada: CPF: 24945933871
Execução Fiscal nº: 0500346-29.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21628*
Valor da Dívida: R$ 758,45.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PMP 3547-10
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0505872-16.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 

Urbano
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Santa Carrilho

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Santa Carrilho
Execução Fiscal nº: 0505872-16.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111.11.03.022.012.
Valor da Dívida: R$ 1.190,39.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Colaborou Com o texto: 
VíCtor belmonte

luiz Gustavo, jogador 
de futebol, nascido em 
Pindamonhangaba, ves-
tirá uma nova camisa na 
próxima temporada. o jo-
gador ficou conhecido na 
cidade e no brasil, quando 
foi convocado pelo técnico 
luiz Felipe Scolari para a 
disputa da Copa das Con-
federações de 2013.

atuando na alemanha 
desde 2007, passando por 
clubes renomados e con-
quistando diversos títulos, 
o brasileiro mudará de 
país, irá para o país vizinho, 
a França. ele reforçará o 
olympique de marselha, 
time que busca se reforçar 
para o Campeonato Fran-
cês e a liga europa.

o time francês pagará 
cerca de r$ 30 milhões de 
reais (oito milhões de eu-
ros) pelos direitos de luiz 
Gustavo ao Wolfsburg. o 
volante foi muito especula-
do pelo Internazionale de 
milão, da Itália, mas aca-
bou preferindo disputar a 
liga Francesa.

luiz Gustavo começou 
sua carreira jogando em 
times amadores de Pin-
damonhangaba. no bra-
sil, pouco jogou, passando 
pelo Corinthians alagoano 
e pelo Crb. Sua transfe-
rência para o futebol eu-
ropeu aconteceu em 2007, 
quando se transferiu para 
o Hoffenheim. 

Com boas atuações du-
rante os quatro anos no 
Hoffenheim, Luiz Gus-

tavo chamou atenção do 
maior time da alemanha, 
o bayern de munique. no 
bayern conquistou cinco 
títulos, inclusive a liga 
dos Campeões. 

o jogador foi transferi-
do ao Wolfsburg em 2013, 
ano que conquistou a Copa 
das Confederações pela 
Seleção brasileira.  em 
quatro anos, atuou em 108 
jogos, marcando 12 gols. 
na época, o brasileiro foi 
contratado por 15 milhões 
de euros, quase r$ 50 mi-
lhões de reais.

agora no marselha, luiz 
Gustavo jogará junto a joga-
dores renomados interna-
cionalmente, como o meia
-atacante francês Dimitri 
Payet, e o zagueiro franco-
senegalês Patrice evra. 

Jogador de Pinda é contratado por 
time francês por R$ 30 milhões
Luiz Gustavo assinou contrato com o Olympique de Marselha após 10 anos na Alemanha

Luiz Gustavo começou sua carreira jogando em times amadores de Pinda        

Divulgação

PMP 4399-10
EDITAL DE CITAÇÃO DA EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0506722-70.2010.8.26.0445-PROC.4399/10
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - 

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Marileide de Fatima Barat

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de . Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Marileide de Fatima Barat
Execução Fiscal nº: 0506722-70.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03211328009000
Valor da Dívida: R$ 2.094,69

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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