
Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.947

PINDAMONHANGABA 4 DE AGOSTO DE 2017SEXTA-FEIRA
Ano 136

NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE
CHUVA - MUITAS NUVENS

UV 6

PREVISÃO DO TEMPO 

10º 

PINDAMONHANGABA

20º

Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 6

PÁGINA 5

Em sua primeira semana de 
funcionamento, a UBS Azeredo deu 
início às atividades com o primeiro 

grupo de diabéticos e de hipertensos. 
A participação é de livre demanda, 
e todos os participantes são cadas-

trados na unidade, convidados pe-
los agentes comunitários de saúde.

PÁGINA 3

UBS Azeredo inicia atividades com 
grupos de diabéticos e hipertensos

Museu recebe 
exposições sobre 
cultura africana e 
prédios históricos

Durante o mês de agosto, o 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na receberá a exposição de dois 
artistas da região: Janaina Braz 
e Heleno Alves.

Shopping terá 
programação 
para comemorar 
o Dia dos Pais

Acolhimento, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar são realizados nos encontros

PÁGINA 7

Santa Casa de 
Misericórdia realiza 
“Agosto Dourado”

PEDÁGIO DA 
VIA DUTRA É 
REAJUSTADO 
NESTA SEXTA-FEIRA

PÁGINA 7

Após reforma e ampliação, Escola Municipal 
Padre Zezinho é entregue à população da Vila

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará, na próxi-
ma terça-feira (8), a cerimônia 
ofi cial de entrega das obras 

de reforma e de ampliação da 
Escola Municipal Padre Zezi-
nho, na Vila São Benedito, em 
Moreira César. Com cerca de 

1.280 m² de área construída, 
agora, a escola conta com sete 
salas de aula, uma biblioteca, 
sala de professores, cozinha, 

dispensa, sanitários masculi-
no, feminino e adaptados para 
defi cientes, pátio coberto, área 
de circulação externa cober-

ta, muro e área gramada. As 
obras tiveram um investimento 
de R$ 967.950,98, com recur-
sos do próprio município.

PÁGINA 3Capacidade de atendimento na escola passará de 200 para cerca de 300 alunos
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Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta 
que você me faz, a saudade que você deixou ainda 

é demais, nessa hora é que a gente sabe o que é 
solidão... “ - Roberto Carlos.

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:  18/8  (sexta) –  The Best 
Guns N’ Roses Cover. Rua São 
João Bosco, 235, bairro Santana.

ARENA 101 Pinda: 4/8 (sex-
ta) - Henrique & Diego + Cristia-

no Barreto. Tell (12) 3424-7673. 
www.arena101.com.br

BELO SOL Taubaté:  5/8 (sex-
ta 21h) - Daiane e Tatiane Ban-
da100 Akso. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo sá-
bado às 18h30. Para pessoas a par-
tir de 50 anos. Sócios não pagam e 
não-sócios R$ 10 por baile. Av. Abel 
Corrêa Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 5/8 (sábado) - Turma do 
Pagode + Tops Djs. Tel 3157-6200. 
Via Dutra, sentido Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agenda: 4/8 
(sexta) - Ferroviária Noite Sertane-
ja. 5/8 (sexta) - Quiosque do Ze-
brinha Pinda. 6/8 (domingo) - 13h 
- Restaurante Jeitão Caipira Pinda. 
18h - Pesqueiro Santo Antonio 
Taubaté.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
4/8 (quinta 22h) - Lucas Esteves 
+ Lucca& Rafael + Josias Magrin 
+ Lucas e Ricardo.Estrada do Bar-
rero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 5/8 (sábado) –  Rodrigo 
Mello e Dj Toni Balada. Mulher vip 
até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo: 6/8 - Banda Sabor de 
Verão. 13 - Opus. 20 - Tropicalien-
tes. Quarta-feira:  AGOSTO - 9/8 
- Bana Três Corações. 16 - Trio Voz 
de Ouro. Tel (12. Tel) 3633-5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 5/8 (sábado 23h) - Baile 
forró/sertanejo. Banda ao vivo. O 
baile voltou a ser organizado por 

Paulinho Polinho.
ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 

4/8 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Diovane dos Teclados + Mar-
quinho dos Teclados.  Equipe de 
freedancers do professor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 4/8 (sexta) - Circuladodi-
Fulô. 5/8 (sábado) - Balada Uni-
versitária. Talis e Welinton. 12/08 
(sábado) - Turma do Pagode.

FEIRA DA FRATERNIDADE 
Pinda: 5/8 (sábado): 19h - Aber-
tura fanfarra. 20h - Tadeu Alves e 
banda.  5/8 (sábado) - 19h - Dança 
A Bela e a Fera. 20h - Léo Chaves. 
22h - Banda Éramos 4.11/8 (sex-
ta) - 19h - Ciranda de Rodas. 20h 
- Antonio Marcos & Ryan. 22h - Só 
pra Recordar. 12/8 (sábado) - 19h 
- Teatro Reino das Águas Claras. 
20h - Legião Urbana Cover. 13/8 
(domingo) - 19h - Encerramento 
fanfarras. 20h - Luana Camarah. 
Local - Terreno do Sindicato Rural, 
antiga Expovap.

FERROVIÁRIA Pinda sexta-
feira: 11/8 - Noite dos Pais. Mul-
ti Band Show. 18/8 - Noite Anos 
60/70/80/90. Dj Marquinho Over-
dance. 25/8 - Renan Mareso. Cal-
dinho, churrasco, porções e cerve-
ja gelada.  Não associado homem 
R$ 10 e mulher R$ 5.

FERROVIÁRIA Pinda: 11/8 

(Sexta 21h) - Noite dos Pais. Multi 
Band Show. Ingresso para não as-
sociados R$ 10 preço único. Mesa 
R$ 30 sem direito a ingresso.

FLÁVIA BORGES agenda de 
agosto: 6/8 - Bar do Lagoinha. 
11 - Churrasco na Rua. 12 - Bar 
do Lau. 12 - Bar do Lagoinha. 19 
- Pesqueiro Valeri. 20 - Pesqueiro 
Valeri. 27 - Rancho do Juninho. 
27-  Bar do Lagoinha.

MANGUERÃO Pinda: A dire-
ção informa que o baile está sus-
penso por motivo de reformas, de-
vendo retornar em setembro.

MUTLEY Taubaté: 4/8 (sexta) 
- 5/8 (sábado) - Pearl Jam Cover + 
Clássicos do Rock.

PAINEIRAS COUNTRY CLUB 
Pinda: 19/8 (sábado 21h) - Aniver-
sário de 35 anos. Multi Produções 
Artísticas. Reservas de mesas no 
clube.

PINDABAR: Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba.  Sábado - Ser-
tanejo. Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida.

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: 4/8 (sexta) - Banda Chapéu 
Brasil. 11/8 (sexta) - André Mora-
es Especial Cristiano Araújo. 18/8 
(sexta) - Bruno Di Maarco& Cris-
tiano. 28/8 (sexta) - Banda 8 Se-

gundos. 1/9 (sexta) - Lucas Lucco 
+ Cristiano Barreto.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Toda quin-
ta forró com banda ao vivo. 5/8 
(sábado) - Zé Luiz. 10/8 (quinta) 
- Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira 
César Pinda: Domingo às 20h:  6/8 
- Bruno &Hyago. 13 - Três Cora-
ções. 20 - Banda Gold. 27 - Mar-
quinho dos Teclados.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo.  12/8 (sábado 
22h) - A Festa. Talis e Welinton + 
Fernando & Fabiano. 23/9 (sába-
do) - Chimarruts. Pela 1ª vez no 
Colméia. Abertura da Banda Pane-
la. Ingressos limitados.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domingo 
12h - Almoço cardápio variado e 
música ao vivo. Domingo 13/8 - 
11h - Som ao vivo no almoço es-
pecial Dia dos Pais. Artista Jorge 
Santos. Locação para aniversá-
rios e casamentos.  Pesqueiro em 
reforma. Estrada do Cantagalo,  
bairro das Campinas, após o via-
duto do bairro Cidade Nova. Te-
lefone (12) 99651-7045 e 99169-
3592.
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Anhanguera realiza concurso de 
bolsas em Pindamonhangaba

A Anhanguera realiza 
no dia 5 de agosto, às 14 
horas, um concurso de 
bolsas de estudo em Pin-
damonhangaba para quem 
deseja ingressar no Ensino 
Superior ainda neste ano. 
A unidade oferecerá bol-
sas de 25% a 100% para 
os melhores colocados no 
processo seletivo.

A instituição anun-
cia ainda o lançamento 
de duas graduações para 
o segundo semestre: en-
genharias civil e elétrica. 
Para participar do vesti-
bular, os interessados po-
dem se inscrever pelo site 
www.anhanguera.com, ou 

diretamente na unidade.
A Faculdade Anhan-

guera de Pindamonhan-
gaba fi ca na av. Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, 
3.344 (Campo Alegre).

Fabad abre inscrições 
para cursos livres

A Fabad – Faculdade 
Bíblica das Assembleias 
de Deus - inicia as inscri-
ções para três cursos livres: 
“Contabilidade para não 
contadores”, “Mecânico de 
Manutenção e Instalação de 
ar-condicionado” e “Gestão 
empreendedora”.

Com aulas semanais, te-
óricas e práticas, os cursos 
serão desenvolvidos entre 
um e três meses e vêm 
para auxiliar quem preci-
sa de conhecimento para 
alavancar sua carreira ou 
até mesmo ter seu próprio 
negócio. “As aulas serão 
desenvolvidas de forma 
presencial, com ativida-

des práticas, o que torna 
o aprendizado ainda mais 
dinâmico”, destaca o co-
ordenador geral da Fabad, 
Helton Galvão.

O investimento inicial é 
de R$ 40 para a taxa de ma-
trícula, incluindo apostila 
e camiseta. As inscrições já 
estão abertas e as vagas são 
limitadas.

Os interessados em ini-
ciar algum dos cursos na Fa-
bad podem obter mais infor-
mações no site www.fabad.
edu.br, pelo telefone (12) 
3644-5172, ou se dirigindo 
até a instituição, no endere-
ço rua São João Bosco, 1.114, 
Santana.

Por uma vida 
mais saudável        

Fazer com que a população adquira 
hábitos saudáveis e pratique o 
autocuidado estão entre os objetivos 

do “Grupo de diabéticos e hipertensos” da 
UBS Azeredo. 

Com apenas uma semana de atividade, a 
unidade já busca formas de contribuir para 
a melhora da qualidade de vida das pessoas 
daquela região. A participação no grupo é 
livre e todos os participantes são cadastrados 
na unidade, convidados pelos ACSs (Agentes 
Comunitários de Saúde).

Os encontros acontecerão todas as terças-
feiras, com aferição da pressão arterial e 
da glicemia capilar (avaliação do índice de 
açúcar no sangue do paciente). 

A cada semana, antes das aferições, será 
abordado um tema relativo a cuidados 
preventivos como, o uso correto das 
medicações (com a orientação médica); a 
prática de atividades físicas e a importância 
de se ter uma alimentação saudável e de 
comparecer às consultas agendadas.

O cuidado com a saúde começa por meio de 
atitudes preventivas e de hábitos saudáveis. 

Bolsas variam de 25% a 100% de desconto



Prefeitura entrega reforma e ampliação 
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UBS Azeredo inicia atividades com 
grupos de diabéticos e hipertensos

UNIVERSITÁRIOS PODEM SE INSCREVER NO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA

Audiência Pública 
discutirá novo 
Código de Postura

A atualização do Código de Postura do 
Município começa a ser discutida na  quar-
ta-feira (9), na Audiência Pública, que será 
realizada a partir das 18 horas, na Câmara 
Municipal.

De acordo com informações do Departa-
mento de Administração da Prefeitura, o atu-
al Código de Posturas é vigente desde 1974 e 
o município conta, ainda, com diversas leis 
espaças sobre o assunto. Por isso, essa ade-
quação é de grande necessidade. “Esse é o 
momento de toda a sociedade de Pindamo-
nhangaba para debater ideias, dar sugestões 
e propostas, instituindo as necessárias rela-
ções jurídicas entre o Poder Público e os mu-
nícipes”, afi rmou o diretor de Administração, 
João Gontijo.

O Código de Postura do município discipli-
na o uso dos direitos individuais e a convivên-
cia para o bem-estar da população, limitando 
ou disciplinando direitos, interesse ou liber-
dade, regula a prática de ato ou abstenção de 
fato, em razão de interesse público, de modo 
especial, à segurança, à higiene, à ordem, ao 
sossego, aos costumes, ao conforto, à disci-
plina de produção e do mercado, ao exercí-
cio de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ao respeito à proprie-
dade e aos direitos individuais ou coletivos, 
no território do município.

Em sua primeira sema-
na de funcionamento, a 
UBS Azeredo deu início às 
atividades com o primeiro 
grupo de diabéticos e hi-
pertensos. A participação 
é de livre demanda, e to-
dos os participantes são 
cadastrados na unidade, 
convidados pelos agentes 
comunitários de saúde.

O grupo é coordenado 
pela enfermeira da equi-
pe com a participação  de 
todos os  funcionários da 
Unidade. Todas as ter-
ças-feiras, são realizadas 
a aferição da pressão ar-
terial e glicemia capilar, 
para avaliação do índice 
de açúcar no sangue do 
paciente. Antes das afe-
rições, é abordado um 
tema relativo a cuidados  
preventivos e de controle 
para os participantes.                       

Para esse primeiro en-
contro, a equipe da unida-
de organizou um sorteio 
entre os participantes.

De acordo com infor-
mações da UBS Azeredo, 

o resultado do trabalho 
realizado com grupos de 
diabéticos e de hiperten-
sos é muito positivo, pois 
faz com que a população 
pratique hábitos saudá-
veis e ao autocuidado, 

como tomar as medi-
cações de acordo com a 
orientação médica, ter 
uma alimentação  sau-
dável, realizar atividades 
físicas  e comparecer às 
consultas agendadas.

“Isto é um ganho para 
a população e a equipe 
tem melhores resultados 
no processo de trabalho”, 
afi rmou a coordenadora 
da unidade, enfermeira 
Veraniza do Prado.

Os alunos interes-
sados em participar 
do programa Escola 
da Família já podem se 
inscrever para as vagas 
abertas para matricu-
lados em instituição de 
ensino conveniada nos 
cursos de graduação e 
licenciatura das áreas 
da saúde, biológicas, 
humanas e exatas. O 
prazo para cadastro 
segue até dia 14 de 
agosto e pode ser no 
site da Secretaria de 
Educação do Estado de 
São Paulo.

Após completar o 
formulário, o estudan-

te deve apresentar na 
Diretoria de Ensino 
os documentos neces-
sários. O cronograma 
com as datas de cada 
etapa estão disponí-
veis no site e no regu-
lamento do programa. 
No entanto, o candida-
to não pode ser bene-
fi ciário de outra bolsa 
de estudos ou fi nancia-
mento estudantil.

Os aprovados, após 
avaliação do perfi l, 
têm direito à bolsa, 
sendo até R$ 500, 
pago pela Secretaria da 
Educação e o restante 
do valor custeado pela 

faculdade. Em contra-
partida, terá que atu-
ar aos fi ns de semana, 
sábados ou domingos, 
por 8 horas em ativi-
dades ligadas a traba-
lho, saúde, cultura e 
esporte.

Os alunos classi-
fi cados serão enca-
minhados a uma das 
unidades do Escola da 
Família de acordo com 
a pontuação, a quan-
tidade de vagas dis-
poníveis no curso de 
graduação e o número 
de vagas por regional. 
A lista de espera tem 
validade de 12 meses.

O programa Escola da Família desenvolve atividades sociais, esportivas e culturais 
nas escolas públicas aos fi ns de semana

Os pacientes recebem orientações para uma vida mais saudável 
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Na terça-feira (8), às 9 
horas, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizará a 
cerimônia ofi cial de entre-
ga das obras de reforma 
e de ampliação da Escola 
Municipal Padre Zezinho, 
na Vila São Benedito. Du-
rante as obras, os alunos 
haviam sido transferidos 
para um prédio no Pasin 
e agora retornam para sua 
sede original.

A Padre Zezinho foi a 
primeira Escola Munici-
pal inaugurada em Pinda-
monhangaba, em 1982. As 
obras tiveram um investi-
mento de R$ 967.950,98, 
com recursos do próprio 
município.

Ao fi nal da reforma e 
ampliação, a escola conta 
agora com sete salas de 
aula, uma biblioteca, sala 

de professores, cozinha, 
dispensa, sanitários mas-
culino, feminino e adapta-
dos para defi cientes, pátio 
coberto, área de circula-
ção externa coberta, muro 
e área gramada. A obra 
tem  cerca de 1.280 m² de 
área construída.

Atualmente, a escola 
atende cerca de 200 alu-
nos e, com as obras, pas-
sará a ter capacidade de 
atendimento de cerca de 
300 estudantes.

As obras foram fi nali-
zadas com apoio da equi-
pe da Subprefeitura de 
Moreira César. De acordo 
com o subprefeito Nilson 
Luís de Paula Santos, ain-
da na reforma, foram re-
alizadas a revisão hidráu-
lica e elétrica do prédio, 
além de pintura interna e 

externa, troca do telhado,  
entre outras melhorias.

“Fizemos uma grande 
mobilização para fi nalizar 
o serviço e as crianças po-
derem voltar a sua escola 
de origem ainda no segun-
do semestre deste ano”, 
informou o subprefeito de 
Moreira César. “Os pais 
dos alunos formaram uma 
comissão e também acom-
panharam as obras, junto 
com a Subprefeitura e a 
Secretaria de Educação”, 
completou.

A gestora regional da 
escola, professora Rose-
laine Moreira de Almei-
da, destacou que os pais 
de alunos e comunidade 
da Vila São Benedito é 
muito participativa e que 
é com grande alegria que 
recebem a escola de volta 

ao bairro. “Os alunos re-
tornarão à escola no dia 
da inauguração e estão 
preparando duas apresen-
tações culturais para co-
memorar o retorno à sede 
original”, adiantou.

Para o secretário de 

Educação e Cultura da 
Prefeitura, prof. Júlio 
Valle, a entrega da escola 
é uma vitória para todos. 
“Participar da  equipe res-
ponsável pela conclusão 
das obras de ampliação, 
depois de um longo pe-

ríodo de anos de espera, 
me deixa muito feliz e re-
alizado como profi ssional! 
O valor dessa conclusão 
corresponde justamente à 
felicidade das famílias de 
ter a sua escola devolvida e 
é imensurável!”, concluiu. 

Profi ssionais realizaram os ajustes fi nais na obra



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 4 de agosto de 2017

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 - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (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

EXPEDIENTE

 

 

ROBSON MONTEIRO

F
ot

o:
 D

iv
is

ão
 d

e 
C

om
un

ic
aç

ão
/C

V
P

“Os procedimentos para liga-
ção de energia elétrica em Pinda-
monhangaba”. Esse foi o tema da 
Audiência Pública realizada nesta 
quarta-feira, dia 02 de agosto, no 
plenário “Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba. O 
evento foi promovido por meio 
do Requerimento nº 1.878/2017, 
de autoria da Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos, Cida-
dania, Segurança Pública e Di-
reitos da Mulher, integrada pelos 
vereadores Rafael Goffi  (PSDB), 
Ronaldo Pinto de Andrade (PR) 
e pela vereadora Gislene Cardo-
so – Gi (DEM) e a meta foi de-
bater com a população as formas 
facilitadoras para que os usuá-
rios possam solicitar a instala-
ção desse serviço essencial em 
nosso município. A reunião foi 
presidida pelo vereador Rafael 
Goffi  e contou com a presença do 
Presidente da Câmara, vereador 
Carlos Moura – Magrão (PR) e 
dos parlamentares Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Professor Osvaldo 
(PR), Jorge Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR), Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas e da 
vereadora Gislene Cardoso – Gi. 
Entre as autoridades estiveram 
presentes a Secretaria de Infra-
estrutura e Planejamento de Pin-
damonhangaba, Marcela Franco 
Moreira Dias; o Secretário de 
Obras e Serviços, Josué Bondio-
li; o Diretor de Regularização 
Fundiária de Pindamonhangaba, 
Germano Miguel de Assis; o Che-
fe do Setor de Elétrica da Prefei-
tura, Engenheiro Miguel Vieira 
Machado; o Diretor de Relações 
Institucionais da EDP Bandei-
rante, Marcos Scarpa; Diretora 
do Departamento de Gestão Ins-
titucional, Thais Batista do Car-
mo e a Diretora de Planejamento 
da Prefeitura, Luciana Yui.

Ao iniciar a Audiência Públi-
ca, o presidente da Mesa, Rafael 
Goffi  saudou os presentes e fez 
uma série de indagações e ques-
tionamentos sobre os problemas 
tratados, entre os quais, a difi cul-
dade de ligação de novos pontos 
de energia nas áreas rural e urba-
na de Pindamonhangaba.

O primeiro convidado a usar 
a palavra foi o Secretário Josué 
Bondioli que relatou, em rápidas 
palavras a situação da ilumina-
ção pública em Pindamonhanga-
ba e forneceu informações sobre 
o contrato de manutenção da ilu-
minação da cidade, que foi reno-
vado por mais 12 meses. Após a 
explicação, o vereador Rafael Go-
ffi  voltou a perguntar como que 
a população poderia reclamar 
ou solicitar a troca de lâmpadas 
na iluminação do município e o 
secretário informou que o servi-
ço está à disposição através do 
telefone 3644-5214, de segunda 
a sexta-feira no horário de expe-
diente da Prefeitura. 

Em seguida, foi a vez da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Planejamento, Marcela Franco 

Após cobrança dos vereadores e a 
realização de Audiência Pública, 

Prefeitura apresenta soluções para 
iluminação pública em Pindamonhangaba

Moreira Dias que enfatizou que 
“a intenção da Prefeitura é faci-
litar os procedimentos para au-
torização de ligações de energia 
elétrica no município, já que de 
acordo com as regras contidas 
em ofício municipal de 2014, so-
mente se realizavam ligações de 
energia elétrica na cidade, me-
diante apresentação do alvará de 
construção, expedido pelo Poder 
Público”.

Ela explicou que a solução 
encontrada foi que, em lotea-
mentos regulares, para os terre-
nos que possuem edifi cação, a 
pessoa pode apresentar o carnê 
de IPTU para pedir a ligação elé-
trica, se ultrapassar o prazo de 
180 dias. Caso esse prazo esteja 
dentro dos 180 dias (6 meses), 
o interessado pode ir direto na 
EDP Bandeirante e solicitar o 
serviço de ligação de energia elé-
trica. 

Marcela Dias explicou, ainda, 
que no caso dos terrenos vazios 
e que não tenham edifi cação, o 
munícipe vai entrar com pedi-
do de ligação de energia, mas 
terá que apresentar o projeto de 
construção, ou seja, se ela pedin-
do o serviço é porque ela vai fazer 
uma construção. Já no caso dos 
loteamentos irregulares e áreas 
rurais, a Secretária falou que “se-
rão analisados caso a caso”. “Se 
estiver dentro do padrão, vamos 
emitir uma autorização para a 
concessionária EDP Bandeirante 
visando a liberação do serviço de 
ligação de energia elétrica”, pon-
tuou a dirigente municipal.

O Chefe do Setor de Elétrica 
da Prefeitura, engenheiro Mi-
guel Vieira Machado informou, 
durante a reunião, que cerca de 
2 mil pontos de energia precisam 
ser regularizados em Pindamo-
nhangaba. “Essa demanda está 
represada e espero que possamos 
resolver essas pendências o mais 
depressa possível”, afi rmou. 
Diante da informação, Rafael 
Goffi  voltou a cobrar a solução 
deste problema e o representan-
te da Prefeitura informou que os 
pontos de energia começarão a 
ser instalado em 3 meses.

Por sua vez, o representante 
da EDP – Bandeirante, Marcos 
Scarpa, avaliou que “a empresa 
tem o maior interesse em aten-
der todas as pessoas com liga-
ções em áreas onde o município 

ORDEM DO DIA

25ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 07 de agosto 
de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 43/2017, do Vereador Antonio 
Alves da Silva, que “Denomina a Quadra Poliesportiva 
localizada entre as Ruas Argemiro Cipriano de Oliveira 
e Felisberto de Almeida – Crispim, de BENEDITO DOS 
SANTOS – “SR. DITO DO ESTRELA””.

II. Projeto de Resolução n° 09/2017, do Vereador Ro-
derley Miotto, que “Dispõe sobre a criação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e Combate 
às Drogas no âmbito da Câmara Municipal de Pindamo-
nhangaba, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Tribuna Livre: Sra. Irene Ribeiro – Presidente do COMUS – Conselho 
Municipal da Saúde
Assunto: Situação da saúde em nosso município.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que em despacho consubstanciado 
o Sr. Presidente recebeu recurso interposto por H. De Oliveira Monitoramento – ME, contra 
resultado do pregão presencial 06/2017, que cuida da contratação de empresa especializa 
para a prestação de serviços de controladoria de acesso, por um período de 12 (doze) 
meses, por tempestivo e formalmente correto, melhor sorte não o assistindo no mérito, 
haja vista que foi indeferido. Comunica mais que o objeto do certame foi adjudicado e 
homologado para Elias Daniel Da Silva Zeladoria – ME, pelo valor total de R$ 146.400,00 
(cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais).

autorizar e permitir”. Segundo 
ele, a EDP tem normas a seguir 
e elas são muito rígidas. “Preci-
samos respeitar as normas dos 
Códigos Municipais, da questão 
do meio ambiente, entre outras. 
Esse primeiro passo que esta-
mos dando é muito importante 
para solucionarmos essa situa-
ção. É isso que todos nós quere-
mos”, fi nalizou Marcos Scarpa.

Entre os munícipes que 
participaram da Audiência, o 
morador Marcelo Demorô fez 
diversos questionamentos, en-
tre eles o seguinte: colocação de 
iluminação do Parque da Cida-
de, cuja a frequência de muníci-
pes é muito intensa; iluminação 
de segurança na passagem de 
nível entre o Jardim Mariana e 
Jardim Resende; religação da 
iluminação da quadra do bairro 
do Mombaça e implantação de 
iluminação no Jardim Eloyna, 
pois há ruas com postes sem 
lâmpada. “O que queremos da 
Prefeitura é transparência e um 
cronograma da Prefeitura para 
solucionar esses problemas”, 
concluiu o morador.

Em resposta, o Secretário 
Josué Bondioli frisou que vai 
analisar essas reivindicações 
e em conjunto com os demais 
setores da prefeitura analisará 
todas essas situações para dar 
uma satisfação aos moradores.

Já o líder comunitário, Wil-
son Dias, atual presidente da 
Sociedade Amigos de Bairro das 
Oliveiras relatou que “semanal-
mente falta energia elétrica no 
bairro das Oliveiras e comuni-
dades adjacentes”. Segundo o 
munícipe, “tem vez que chega a 
faltar energia durante as 24 ho-
ras do dia e os produtores de lei-
te, de queijo e os proprietários 
de pesqueiros estão sendo pre-
judicados”. Para Wilson Dias, é 
necessário que se adote uma so-
lução urgente. “O que precisa-
mos lá na nossa região é a troca 
de postes, pois já faz muito tem-
po que pedimos isso e até agora 
não fomos atendidos”, destacou 
Wilson. Em resposta ao mora-
dor Wilson Dias, o dirigente da 
EDP, Marcos Scarpa explicou 
que “precisa dos números das 
instalações das casas que es-
tão com esses problemas para 
levantar o histórico visando a 
adoção das providências neces-

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 
P O R T A R I A Nº 45/2017

Prorroga os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurada pela 
Portaria nº 21/2017.

Vereador Carlos Eduardo de Moura, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, por esta Portaria 
RESOLVE:

Art. 1º – Prorroga os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
nº01/2017 conforme o art. 52 da Lei 5563/2013, instaurada através da Portaria nº 21/2017 
para apurar suposta prática de desídia e falta de assiduidade habitual de servidor. 

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

Pindamonhangaba, 1º de agosto de 2017.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

Publicada no DA.

sárias para solução dos casos”.
O produtor rural, Marcos Cé-

sar Soares, foi outro morador da 
zona rural de Pindamonhangaba 
a questionar o Poder Público e a 
concessionária sobre os proble-
mas da energia elétrica. Ele disse 
que há 2 anos e meio vem enca-
minhando pedidos para EDP para 
solucionar o seu problema de liga-
ção de energia elétrica e ainda não 
foi atendido. Marcos Scarpa, da 
EDP Bandeirante, esclareceu que 
irá analisar o caso para oferecer 
uma solução adequada ao produ-
tor Marcos César. Após inúmeras 
questões dos moradores, foi a vez 
dos vereadores presentes usarem 
a palavra. O primeiro foi o Presi-
dente da Casa, vereador Carlos 
Moura – Magrão. Ele abriu a fase 
de perguntas dos parlamentares 
presentes.

Magrão questionou o caso dos 
terrenos em que a pessoa possua 
documento que comprove que 
ela é proprietária, mas não deseja 
fazer a obra de imediato, poderá 
ser feito pedido de ligação? Ele 
completou: E para terrenos na 
área rural com menos de 20 mil 
quadrados e para as áreas des-
membradas com medidas inferio-
res ou para aquelas que fi zeram o 
parcelamento do solo, vai ser im-
plantada alguma medida para que 
eles possam procurar a EDP ou a 
Prefeitura para solicitar a ligação 
da energia elétrica? 

Em resposta aos questiona-
mentos do vereador, o Diretor de 
Regularização Fundiária de Pin-
damonhangaba, Germano Miguel 
de Assis explanou que “será ne-
cessário apresentar documentos 
e mapas, fazer o cadastro da área, 
cancelar o imposto da área rural 
e o proprietário passar a pagar o 
IPTU”. 

A vereadora Gislene Cardoso 
– Gi (DEM) também apresentou 
suas dúvidas. Entre essas dúvidas, 
a vereadora perguntou de quem é 
a responsabilidade sobre os pos-
tes de madeira e quem deverá tro-
cá-los; por que a Rodovia Caio Go-
mes Figueiredo na área de acesso 
ao Bonsucesso e Piracuama está 
sem iluminação e se há previsão 
de colocação dessa benefeitoria 
no local; e quando as árvores que 
estão com fi os elétricos entre seus 
galhos e folhas serão podadas, já 
que foram enviados diversos pedi-
dos ao Meio Ambiente e até agora 

nada foi feito. O representante da 
EDP, Marcos Scarpa respondeu à 
vereadora: “no caso dos postes de 
madeira, a EDP é a responsável e 
a senhora deve encaminhar para 
mim e tomarei as providências; 
na questão da poda das árvores, 
nós da EDP também somos res-
ponsáveis e não importa o tipo de 
árvore”. Em relação a questão da 
iluminação da rodovia Caio Go-
mes Figueiredo, o secretário Jo-
sué Bondioli disse que “vai ado-
tar providências para implantar 
essa iluminação nesta estrada 
estadual”. 

A seguir, o vereador Jorge da 
Farmácia dirigiu sua pergunta 
ao engenheiro Germano  Assis: 
“Em Moreira César, existem al-
guns lotes em uma área vendida 
há muitos anos e não tem IPTU. 
Como poderá ser feito? As pesso-
as devem comparecer à Prefeitu-
ra para  fazer o recadastramento 
e regularizar a situação?”. Ger-
mano respondeu que “esses mo-
radores de Moreira César devem 
cadastrar os imóveis com a apre-
sentação de toda a documentação 
já mencionada para conseguir as 
benfeitorias necessárias quanto a 
ligação de energia elétrica”.

O vereador Osvaldo Macedo 

Negrão – Professor Osvaldo tam-
bém apresentou seus questiona-
mentos. Ele disse ser “urgente” a 
ligação de iluminação pública na 
Avenida Manoel César Ribeiro. 
“Nós cobramos muito na admi-
nistração passada e até agora não 
conseguimos”, relatou o verea-
dor. Ele perguntou se há algum 
planejamento por parte da Pre-
feitura para colocação dessa ben-
feitoria na avenida. Em resposta 
ao vereador, o Chefe do Setor de 
Elétrica da Prefeitura, engenhei-
ro Miguel Machado, informou 
que “serão instalados 300 postes 
no meio do canteiro da avenida 
e será feita a iluminação na ci-
clovia. Existe o projeto e está em 
andamento. O projeto conclu-
ído será encaminhado à EDP e 
posteriormente colocaremos em 
nossos planos de investimentos e 
a partir dai será executado, mas 
não posso oferecer um prazo”.

Ao fi nal da Audiência Públi-
ca, o presidente da Mesa, vere-
ador Rafael Goffi  agradeceu a 
presença de todos e disse que vai 
aguardar as providências sejam 
tomadas para solucionar os pro-
blemas e dar tranquilidade para 
a população de Pindamonhan-
gaba.
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Divulgação

Museu recebe exposições sobre 
cultura africana e prédios históricos

Museu busca fazer conservação 
e preservação do acervo

Ofi cina “Luz Ambiente e Ambiente de Luz” ensina técnicas de iluminação

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
Durante o mês de 

agosto, o Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina 
receberá a exposição de 
dois artistas da região: 
Janaina Braz e Heleno 
Alves que, em suas obras, 
buscam retratar a impor-
tância da preservação da 
cultura histórica.

A artista Janaina Braz 
criou pinturas em telas 
que trazem a arquitetura, 
as cores e a representação 
da vida dos africanos no 
Brasil, inspiradas na he-
rança colonial. “A arte é 
importante, não apenas 
para relembrar a história 
da colonização no Brasil, 
mas também alerta para 
o respeito e a valorização 
da cultura afro-brasilei-
ra”, comenta Janaina.

Já o artista plástico He-
leno Alves elaborou uma 
exposição com a técnica 
da pirogravura, em que se 
utiliza uma caneta com a 
ponta que altera de tem-
peratura, dando realismo 
às imagens gravadas na 
madeira. “O intuito maior 
dessa exposição é retratar 
por meio de uma técnica 
um tanto peculiar, que é 
a pirogravura, a imagem 
e a beleza arquitetônica 
dos prédios históricos 
da cidade. Contudo, que 
aguce a curiosidade das 
pessoas por saber a his-
tória de cada um dos pré-
dios retratados, que são 
ricos em arquitetura e em 
histórias e que são rique-
zas do nosso município”, 
disse. Ele exalta ainda a 
importância de preser-
var os prédios e comenta 
que irá acrescentar mais 
obras à exposição, devi-
do ao grande número de 
prédios que fazem parte 
da história das cidades da 
região.

Para prestigiar a ex-
posição, que é gratuita, 
basta visitar o Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
9 às 12 horas e das 13 às 
17 horas, na rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, no 
centro da cidade.

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina e 
o Departamento de Cul-
tura da Prefeitura es-
tão desenvolvendo uma 
ação conjunta para a 
preservação e conserva-
ção do acervo existente 
atualmente na Reserva 
Técnica do Museu.

O acervo está sob a 
supervisão do funcioná-
rio Manuel César Perei-
ra, que realiza uma uma 
manutenção preven-
tiva, entendendo que 
é melhor preservar do 
que recuperar. Já que 
fatores como a poeira, 
a umidade, o calor e os 
fungos, que são inimi-
gos naturais dos livros, 
podem afetar o bom es-
tado do acervo. “A nova 
direção vem investindo 
em uma ação de preser-
vação e conservação que 
prolongue a vida útil de 
cada item, pois em ape-
nas dois meses de tra-
balho já é possível cons-
tatar a diferença que o 
trabalho desenvolvido 
trouxe para o acervo do 
museu”, explica o fun-
cionário.

Para realizar a lim-
peza e a higienização do 
acervo, o funcionário 
Flavio de Alvarenga Pe-
droso, periodicamente, 
retira os livros das estan-
tes e limpa item por item, 
diminuindo assim a pos-
sibilidade de infestação 
de insetos e fungos.

“O bom estado do 
acervo depende da ação 
conjunta de todos. Al-

guns cuidados básicos 
podem contribuir para 
prolongar a vida útil das 
obras, preservando as-
sim, não só a informação 
mas, sobretudo, a estru-
tura física”, explicou.

De acordo com infor-
mações do diretor de Pa-
trimônio Histórico, José 
Caramez, o acervo está 
sujeito, diariamente, a 
agressões de agentes que 

podem danifi cá-lo, desde 
a manipulação dos itens 
até sua exposição ao ca-
lor, à umidade ou a lumi-
nosidade excessiva. “Tudo 
pode contribuir para a de-
terioração do material e, 
consequentemente, sua 
retirada da coleção para 
restauro ou até o seu des-
carte”, destacou.

Ele lembrou ainda que 
existem muitas técnicas 

para a restauração dos li-
vros condenados por des-
gaste, porém possuem 
alto custo e a escolha 
mais acessível foi a pre-
venção e a conservação. 
Além disso, um livro en-
viado para encadernação 
externa pode demorar 
meses para retornar à es-
tante, provocando uma 
indisponibilidade inde-
sejada no acervo.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
O Palacete 10 de 

julho receberá no dia 
15 de agosto, das 13 

às 17 horas, a oficina 
do Ponto MIS “Luz 
Ambiente e Ambien-
te de Luz”, com a fo-
tógrafa e doutoranda 
em poéticas visuais, 

Elisabete Savioli.
 O objetivo da ofi-

cina é explorar as 
possibilidades de 
construção de senti-
do na fotografia, por 

meio da manipula-
ção das mais diferen-
tes condições e ilu-
minações. Os alunos 
serão estimulados a 
manipularem a luz, 

ampliando seus co-
nhecimentos técni-
cos e  a  criatividade.

A oficina é gratui-
ta, porém as vagas 
são limitadas. Para 

participar, basta 
comparecer ao Pala-
cete 10 de Julho, lo-
calizado na rua Dep. 
Claro César, 33, no 
centro.

As duas exposições fi carão expostas durante todo o mês de agosto

Jennifer Gonçalves
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 28.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.07.2017.

Às dez horas do dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 24.07.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0066/17 
Mario Luiz Galhardo e 1-0069/17 Luciano Paiva Carrareto. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2017. 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

42 TB 1.002.004.000723 CETOCONAZOL 
20MG/G + BETAMETASONA, 
DIPROPIONATO 0,64MG/G (EQUIV. A 
0,5MG/G DE BETAMETASONA) CREME 
TUBO COM 30G  
Descrição completa: CETOCONAZOL 20MG/G + 
BETAMETASONA,DIPROPIONATO 0,64MG/G 
(EQUIV. A 0,5MG/G DE BETAMETASONA) 
CREME TUBO COM 30G 

EUROFARMA 14,4493 1.000 

43 CP 1.002.004.000579 - CLINDAMICINA 
300MG CAPSULA 
Descrição completa: 
CLINDAMICINA 300MG CAPSULA 

U. QUIMICA 0,94 5.000 

ATA nº 094/2016 Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

10 FR 1.002.002.000822 - CLORETO DE SODIO 
0,9MG/ML (0,9%) SOLUÇAO NASAL EM 
GOTAS  FRASCO COM 30ML 
Descrição completa: CLORETO DE SODIO 
0,9MG/ML (0,9%) SOLUÇAO NASAL EM GOTAS 
FRASCO COM 30ML 

FARMACE 0,80 50.000 

21 AMP 1.002.001.000279 - SULFATO DE 
MAGNÉSIO 10% EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL COM 100MG/ML EM AMPOLA 
COM 10 ML 
Descrição completa: SULFATO DE MAGNÉSIO 
10% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100MG 
/ML  EM AMPOLA COM 10 ML 

ISOFARMA 0,60 1.000 

22 AMP 1.002.001.014107 - NOREPINEFRINA, 
HEMITARTARATO (NORADRENALINA) 
2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 
DE 4ML 
Descrição completa: NOREPINEFRINA, 
HEMITARTARATO (NORADRENALINA) 2MG/ML 
SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA DE 4ML 

HIPOLABOR 2,70 1.000 

37 BI 1.002.004.000767 - ACICLOVIR 5% EM 
CREME BISNAGA COM 10G  
Descrição completa:  ACICLOVIR 5% EM 
CREME BISNAGA COM 10G 

PRATI 
DONADUZZI 3,10 500 

38 CP 1.002.004.000570 - ACIDO FOLINICO OU 
FOLINATO DE CALCIO 15MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: ACIDO FOLINICO OU 
FOLINATO DE CALCIO 15MG COMPRIMIDOS 

HIPOLABOR 0,92 7.000 

39 CP 1.002.004.014139 - AMPICILINA 500MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: AMPICILINA 500MG 
COMPRIMIDOS 

PRATI 
DONADUZZI 

0,20 5.000 

50 CP 1.002.004.000768 - SECNIDAZOL 1G 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: SECNIDAZOL 1G 
COMPRIMIDOS 

PHARLAB 0,50 7.000 

ATA nº 095/2016 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

24 FR 1.002.003.000701 - CICLOPENTOLATO, 
CLORIDRATO 10MG/ML (1%) SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO 5ML 
Descrição completa: CICLOPENTOLATO, 
CLORIDRATO 10MG/ML (1%) SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO 5ML 

LATINOFARMA 7,128 500 
Município de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 
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25 TB 1.002.003.000774 - CIPROFLOXACINA, 
CLORIDRATO 3,5MG/G (EQUIVALENTE A 
3MG CIPROFLOXACINO BASE) + 
DEXAMETASONA 1MG/G POMADA 
OFTALMICA ESTERIL 
Descrição completa: CIPROFLOXACINA, 
CLORIDRATO 3,5MG/G (EQUIVALENTE A 3MG 
CIPROFLOXACINO BASE) + DEXAMETASONA 
1MG/G POMADA OFTALMICA ESTERIL 
BISNAGA COM 3,5G 

LATINOFARMA 18,2754 500 

26 FR 1.002.003.000506 - CIPROFLOXACINA, 
CLORIDRATO 3,5MG/ML + 
DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTERIL FR 5ML 
Descrição completa: CIPROFLOXACINA, 
CLORIDRATO 3,5MG/ML + DEXAMETASONA 
1MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL FR 
5ML 

LATINOFARMA 10,88 500 

27 TB 1.002.003.000604 - CLORANFENICOL 
5MG +ACETATO DE RETINOL(VIT 
A)10.000UI + AMINOÁCIDOS 
25MG+METIONINA 5MG POR GRAMA DE 
POMADA OFTALMICA ESTE 
Descrição completa: CLORANFENICOL 5MG 
+ACETATO DE RETINOL(VIT A)10.000UI + 
AMINOÁCIDOS 25MG+METIONINA 5MG POR 
GRAMA DE POMADA OFTALMICA ESTERIL 
BISNAGA 3,5G 

LATINOFARMA 9,29 500 

29 FR 1.002.003.000363 - DEXTRANO 70 1MG + 
HIPROMELOSE 3MG POR ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA FRASCO COM 15ML 
Descrição completa: DEXTRANO 70 1MG + 
HIPROMELOSE 3MG POR ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA FRASCO COM 15ML 

LATINOFARMA 10,4148 5.000 

36 FR 1.002.003.000729 - TROPICAMIDA 
10MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL 
FRASCO COM 5ML. 
Descrição completa: TROPICAMIDA 10MG/ML 
SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL FRASCO COM 
5ML. 

LATINOFARMA 9,3695 500 

ATA nº 096/2016 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

07 CP 1.002.005.000544 - CLONIDINA, 
CLORIDRATO 0,1MG COMPRIMIDO 
Descrição completa: CLONIDINA, CLORIDRATO 
0,1MG COMPRIMIDO 

BOEHRINGER 0,17 250.000 

40 AMP 1.002.004.000926 - BETAMETASONA, 
ACETATO 3MG + BETAMETASONA, 
FOSFATO DISSÓDICO EM SOLUÇÃO 
3,945MG( EQUIV. A 3MG DE 
BETAMETASONA) POR ML, SOL 
Descrição completa: 
BETAMETASONA, ACETATO 3MG + 
BETAMETASONA,FOSFATO DISSÓDICO EM 
SOLUÇÃO 3,945MG( EQUIV. A 3MG DE 
BETAMETASONA) POR ML, SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA COM 1ML 

UNIÃO QUIMICA 4,90 2.000 

44 CP 1.002.004.000583 - DOXICICLINA, 
CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO 
Descrição completa: DOXICICLINA, 
CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO 

PHARLAB 0,16 50.000 

46 CP 1.002.004.000649 - ITRACONAZOL 
100MG COMPRIMIDO 
Descrição completa: ITRACONAZOL 100MG 
COMPRIMIDO 

NEOQUIMICA/ 
BRAINFARMA 0,69 5.000 

ATA nº 097/2016 Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Município de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
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ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

52 CP 1.002.005.000569 - ACICLOVIR 200MG 
COMPRIMIDO 
Descrição completa: ACICLOVIR 200MG 
COMPRIMIDO 

CIMED 0,28 100.000 

ATA nº 098/2016 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

09 CP 1.002.005.000716 - HIDRALAZINA 25MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: HIDRALAZINA 25MG 
COMPRIMIDOS 

NOVARTIS 0,2495 180.000 

48 CP 1.002.004.000720 - PIRIMETAMINA 
25MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: PIRIMETAMINA 25MG 
COMPRIMIDOS 

FARMOQUIMI
CA 

0,068 80.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 061/2017 de “Aquisição de fórmulas infantil e dietas 
para atender a demanda de Saúde do Município por um período de 12 meses”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
05/07/2017: 

 
ATA nº 081/2016 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 1.002.009.000855 - FÓRMULA INFANTIL EM 
PÓ PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO 
ATÉ OS 6 MESES, ISENTA DE SACAROSE, 
PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNAS. 
Descrição completa: 
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES 
DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS 6 MESES, 
ISENTA DE SACAROSE, COM PREDOMINÂNCIA 
DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, E ENRIQUECIDA COM 
FERRO, ÁCIDO LINOLEÍCO E ALFA-
LINOLENICO, ÁCIDO ARAQUIDÔNICO (ARA), 
ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO (DHA), 
NUCLEOTÍDEOS, VITAMINAS, MINERAIS E 
OLIGOELEMENTOS CONFORME AS 
QUANTIDADES RECOMENDADAS PELO CODEX 
ALIMENTARIUS FAO/OMS E RDC N° 43 DE 
19/09/11 DA ANVISA. ACONDICIONADO EM 
RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, 
ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO 
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO 
MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE 
PESO LÍQUIDO. 

NAN CONFOR 
1 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

29,70 2.000 

02 KG 1.002.009.000856 - FÓRMULA INFANTIL EM 
PÓ PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, 
ISENTA DE SACAROSE, ENRIQUECIDA COM 
FERRO, ÁCIDO LINOLEÍCO.  
Descrição completa: 
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES 
A PARTIR DOS 6 MESES, ISENTA DE 
SACAROSE, ENRIQUECIDA COM FERRO, 
ÁCIDO LINOLEÍCO E ALFA-LINOLENICO, 
ÁCIDO ARAQUIDÔNICO (ARA), ÁCIDO 
DOCOSAHEXAENÓICO (DHA), NUCLEOTÍDEOS, 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS 
CONFORME AS QUANTIDADES 
RECOMENDADAS PELO CODEX ALIMENTARIUS 
FAO/OMS E RDC N° 44 DE 19/09/11 DA 
ANVISA. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 
FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, 
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, 
CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) 
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO. 

NAN CONFOR 
2 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

29,70 1.500 

ATA nº 082/2016 Empresa: AT. MORALES NUTRICIONAIS EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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03 KG 1.002.009.013026 - DIETA ENTERAL/ORAL 
PARA ADULTOS EM PÓ,NUTRICIONALMENTE 
COMPLETA,NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍC
A  COM ADIÇÃO DE FIBRAS 
Descrição completa: 
DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS EM PÓ, 
COMPLETA,NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍC
A COM ADIÇÃO DE FIBRAS. ISENTA DE 
LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. 
ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA 
DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, 
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, 
CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) 
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO. 

TROPHIC BIO 
EMBALAGEM 
800 GRAMAS  

60,25 350 

04 KG 1.002.009.013851 - DIETA ENTERAL/ORAL 
PARA ADULTOS EM PÓ,NUTRICIONALMENTE 
COMPLETA,NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍC
A SEM ADIÇÃO DE FIBRAS 
Descrição completa: 
DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS EM PÓ, 
COMPLETA,NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍC
A SEM ADIÇÃO DE FIBRAS. ISENTA DE 
LACTOSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM 
RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, 
ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO 
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO 
MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE 
PESO LÍQUIDO. 

TROPHIC BIO 
EMBALAGEM 
800 GRAMAS 

59,20 250 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2017 
 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 060/2017 de “Aquisição de medicamentos”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
13/07/2017: 

 
ATA nº 091/2016 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

23 FR 1.002.003.000699 - ATROPINA, SULFATO 
10MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTALMICA 
ESTERIL FRASCO COM 5ML  
Descrição completa: ATROPINA, SULFATO 
10MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL 
FRASCO COM 5ML 

ALLERGAN 7,28 500 

28 FR 1.002.003.000239 - DEXAMETASONA 
1MG/ML SUSPENSÃO OFTALMICA 
FRASCO COM 5ML 
Descrição completa: DEXAMETASONA 1MG/ML 
SUSPENSÃO OFTALMICA FRASCO COM 5ML 

NOVARTIS 5,40 2.500 

30 FR 1.002.003.000725 - FENILEFRINA 
100MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 
ESTÉRIL FRASCO COM 5ML 
Descrição completa: FENILEFRINA 100MG/ML 
SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO COM 
5ML 

ALLERGAN 7,94 500 

31 FR 1.002.003.000727 - FLUORESCEÍNA 
SÓDICA 10MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 
ESTÉRIL FRASCO COM 3ML 
Descrição completa: FLUORESCEÍNA SÓDICA 
10MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL 
FRASCO COM 3ML 

ALLERGAN 10,06 500 
Município de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
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32 FR 1.002.003.000238 - MOXIFLOXACINO, 
CLORIDRATO 5MG/ML SUSPENSÃO 
OFTALMICA FRASCO COM 5ML 
Descrição completa: MOXIFLOXACINO, 
CLORIDRATO 5MG/ML SUSPENSÃO 
OFTALMICA FRASCO COM 5ML 

NOVARTIS 23,20 1.500 

34 FR 1.002.003.000773 - PROXIMETACAINA, 
CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTERIL FRASCO COM 5ML 
Descrição completa: PROXIMETACAINA, 
CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 
ESTERIL FRASCO COM 5ML 

NOVARTIS 5,98 500 

35 FR 1.002.003.000588 - TETRACAÍNA, 
CLORIDRATO 10MG/ML + CLORIDRATO 
DE FENILEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO COM 10ML 
Descrição completa: TETRACAÍNA, 
CLORIDRATO 10MG/ML + CLORIDRATO 
DE FENILEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO 
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO COM 10ML 

ALLERGAN 7,02 500 

49 CAP 1.002.004.014145 - PROGESTERONA 
200MG CAPSULAS GELATINOSAS PARA 
USO ORAL OU VAGINAL 
Descrição completa: PROGESTERONA 200MG 
CAPSULAS GELATINOSAS PARA USO ORAL OU 
VAGINAL 

ZODIAC/ 
CATALENT 

2,09 5.000 

ATA nº 092/2016 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

51 CP 1.002.004.000722 - SULFADIAZINA 
500MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: SULFADIAZINA 500MG 
COMPRIMIDOS 

SOBRAL 0,1855 100.000 

ATA nº 093/2016 Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

14 AMP 1.002.001.000175 - GENTAMICINA 
80MG/2ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 
COM 2ML 
Descrição completa: GENTAMICINA 80MG/2ML 
SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 2ML 

HIPOLABOR 0,7920 1.000 

18 FR 1.002.001.000224 - CEFTRIAXONA 
SÓDICA 1G EM PÓ FRASCO AMPOLA 
PARA USO INTRAMUSCULAR, 
ACOMPANHADO DE DILUENTE 3,5ML DE 
LIDOCAINA 1% 
Descrição completa: CEFTRIAXONA SÓDICA EM 
PÓ ESTÉRIL EQUIVALENTE À 1G DO SAL, PARA 
USO INTRAMUSCULAR EM FRASCO AMPOLA 
ACOMPANHADO DE AMPOLA DILUENTE COM 
3,5ML DE LIDOCAÍNA 1% 

MOMENTA 17,00 1.500 

41 TB 1.002.004.000697 - CETOCONAZOL 
20MG/G + BETAMETASONA, 
DIPROPIONATO 0,64MG/G (EQUIV. A 
0,5MG/G DE BETAMETASONA) + 
NEOMICINA, SULFATO(EQUIV. A  
Descrição completa: CETOCONAZOL 20MG/G + 
BETAMETASONA,DIPROPIONATO 0,64MG/G 
(EQUIV. A 0,5MG/G DE BETAMETASONA) + 
NEOMICINA, SULFATO(EQUIV. A 1,68MG DE 
NEOMICINA) 2,5MG/G EM CREME TUBO COM 
30G 

EUROFARMA 16,00 1.000 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 061/2017 de “Aquisição de fórmulas infantil e dietas 
para atender a demanda de Saúde do Município por um período de 12 meses”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
05/07/2017: 

 
ATA nº 081/2016 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 1.002.009.000855 - FÓRMULA INFANTIL EM 
PÓ PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO 
ATÉ OS 6 MESES, ISENTA DE SACAROSE, 
PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNAS. 
Descrição completa: 
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES 
DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS 6 MESES, 
ISENTA DE SACAROSE, COM PREDOMINÂNCIA 
DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, E ENRIQUECIDA COM 
FERRO, ÁCIDO LINOLEÍCO E ALFA-
LINOLENICO, ÁCIDO ARAQUIDÔNICO (ARA), 
ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO (DHA), 
NUCLEOTÍDEOS, VITAMINAS, MINERAIS E 
OLIGOELEMENTOS CONFORME AS 
QUANTIDADES RECOMENDADAS PELO CODEX 
ALIMENTARIUS FAO/OMS E RDC N° 43 DE 
19/09/11 DA ANVISA. ACONDICIONADO EM 
RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, 
ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO 
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO 
MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE 
PESO LÍQUIDO. 

NAN CONFOR 
1 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

29,70 2.000 

02 KG 1.002.009.000856 - FÓRMULA INFANTIL EM 
PÓ PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, 
ISENTA DE SACAROSE, ENRIQUECIDA COM 
FERRO, ÁCIDO LINOLEÍCO.  
Descrição completa: 
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES 
A PARTIR DOS 6 MESES, ISENTA DE 
SACAROSE, ENRIQUECIDA COM FERRO, 
ÁCIDO LINOLEÍCO E ALFA-LINOLENICO, 
ÁCIDO ARAQUIDÔNICO (ARA), ÁCIDO 
DOCOSAHEXAENÓICO (DHA), NUCLEOTÍDEOS, 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS 
CONFORME AS QUANTIDADES 
RECOMENDADAS PELO CODEX ALIMENTARIUS 
FAO/OMS E RDC N° 44 DE 19/09/11 DA 
ANVISA. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 
FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, 
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, 
CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) 
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO. 

NAN CONFOR 
2 – LATA 800 

GRAMAS 
NESTLÉ 

29,70 1.500 

ATA nº 082/2016 Empresa: AT. MORALES NUTRICIONAIS EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 094/2017 (PMP 22912/2017) 
Na edição de 01/08/2017, neste jornal, p. 04, na publicação da licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação 
de centrais e rede de gases medicinais, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, 
com fornecimento de materiais necessários e mão de obra especializada para a 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, onde se leu “PREGÃO 
REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2017”, leia-se corretamente “PREGÃO Nº 094/2017

idadeC

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados 
a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 4ª Reunião Ordinária de 
2017”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
•	 Leitura	e	Aprovação	de	Atas
•	 Explanação	sobre	Verba	Federal
•	 Apresentação	do	Projeto	de	Lei	87/2017	aprovado	(Lei	do	CMAS)
•	 Deliberação	sobre	Resolução	de	reordenamento	de	benefícios
•	 Deliberação	sobre	substituição	de	conselheiros
•	 Outros	Informes

Dia:  09/08/2017 (Quarta-Feira)
Horário:  08:30h (Oito e meia) 
Local: Auditório da Prefeitura  

Amauri Monteiro - Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público)	que	comuniquem	seus	suplentes	e	justifiquem	sua	falta	através	dos	emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Agosto é o mês de ho-
menagear os pais. Por 
isso, o Shopping Pátio 
Pinda preparou uma lis-

ta de atividades especial-
mente voltada à família, 
com exposições, cuidado 
com a saúde, muita mú-

sica e diversão. A progra-
mação começou na quin-
ta-feira (3) e vai até o dia 
20 deste mês.

Shopping terá programação para o Dia dos Pais

Dia: 16 de agosto de 2017 às 14 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

•• PINDAMONHANGABA/SP: AV. MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO N. 430  - APTO. 308 BLOCO 06 - 
VAGA DE GARAGEM Nº 472 - B. CRISPIM APARTAMENTO, 89,71 M2 DE ÁREA TOTAL, 45,01 M2 DE ÁREA 

PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, CHB 8.5555.2433176-9. MATR 55855, 
1º CRI PINDAMONHANGABA. IC NE111017016184 - (OCUPADO) - VALOR DE VENDA R$ 123.863,75

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0050/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 14/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
24.07.2017.

Às dez horas do dia vinte quatro 
de julho de dois mil e dezessete, 
nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a 
Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Oitava Sessão Ordinária do 

corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores,	 Tarcísio	 José	 Moreira	 dos	
Santos Junior, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 27.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 18.07.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo 
Camargo Leite DEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0080/17 Janaina 
Camargo Fernandes Monteiro. II– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0045/17 Bianco José Somões Abrao 
e 1-0051/17 Irene Moreira de Lima 
e	 Silva.	 III	 –	 EXPEDIENTE:	 Ofício	
020/17-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram 
dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta 
ata, que vai assinada pelo Senhor 
Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬24 de julho de 
2017. 

Divulgação

O evento contará com 16 food trucks, shows covers em todas as noites

Dos dias 17 e 20 de 
agosto, acontece o Festi-
val de Cerveja Artesanal, 
que pela primeira vez 
será realizado no Pátio 
Pinda. O evento conta-
rá com 16 food trucks, 
shows covers em todas as 
noites e a participação de 
11 cervejarias. De acordo 
com Maristela Andreoli, 
organizadora do evento, 
o festival é um sucesso 
por onde passa. “Tudo é 
um atrativo para o pú-
blico: a variedade em 
alimentação e a cultura 
da cerveja artesanal. Em 
Pinda, em especial, te-

remos ainda os shows. 
Tudo isso garante ao visi-
tante um ótimo passeio”, 
afirma.

Os shows começam às 
19 horas, e no domingo 
serão duas apresenta-
ções: cover de Legião Ur-
bana, às 18h30, e cover 
do Bon Jovi, às 20 horas.

Mais atrações

O Pátio Pinda terá 
ainda exposição de au-
tos antigos. A mostra 
fica no shopping durante 
uma semana. No dia 12 
de agosto acontecerá o 
show “Tributo Bee Gees”, 
às 19h30, na Praça de 
Eventos. A música con-
tinua no domingo do Dia 
dos Pais, 13 de agosto, 
com o almoço embalado 
por Antonio Lobato e um 
tributo à banda Queen. 

Além disso, nos dias 11, 
12 e 13 será possível ter 
um retrato bem divertido 
com o seu pai, no espaço 
para caricaturas gratui-
tas com alunos e profis-
sionais da Academia de 
Arte e Design Imago.

O Colégio Progressão 
de Pindamonhangaba, 
juntamente com o De-
partamento Científico 
Benedicto Montenegro 
(DCBM), da Medicina 
Unitau, promoverá um 
mutirão da saúde do pa-
pai. No sábado (12), os 
estudantes do curso de 
Medicina aplicarão um 
teste de glicemia e aferi-
ção de pressão arterial, 
com o objetivo de orien-
tar o público quanto aos 
riscos do consumo exces-
sivo de alimentos que po-
dem levar a complicações 
de saúde.
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Santa Casa de Misericórdia realiza “Agosto Dourado”

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAs

A santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba pro-
moverá na próxima semana, 
na segunda-feira (7) e na ter-
ça-feira (8), o evento “Agosto 
Dourado” com a semana Mun-
dial de Aleitamento Materno 
(sMAM).

Durante os dois dias, das 
14 às 17 horas, a programa-
ção contará com palestras 
com especialistas no assunto, 
que  abordarão tema que fala 
sobre a proteção à amamenta-
ção. Psicóloga, nutricionista, 
fonoaudióloga, médica e en-
fermeira, abordaram o tema 
que discute desde o primeiro 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
comemora 11 anos da Lei Maria da Penha

PeDágio Da via Dutra será reajustaDo nesta sexta-feira

momento da amamentação até 
a doação do leite materno. Ha-
verá também questionamentos 
e debates.

O evento é para toda a popu-
lação, e em especial para mu-
lheres gestantes ou para aque-
las que ainda estão em fase de 
amamentação. A Santa Casa fica 
na rua Major José dos santos 
Moreira, no centro. O evento, 
que faz parte da agenda de im-
plementação da Rede Cegonha, 
será realizado no auditório da 
entidade.

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAs

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Pinda-
monhangaba está comemo-
rando 11 anos da Lei Maria da 
Penha. Para celebrar a data, 
que homenageia a lei que foi 
criada para combater a vio-
lência contra a mulher, haverá 
neste fim de semana e durante 
a semana seguinte, eventos de 
conscientização, com pales-
tras, panfletagens e seminário 
pela cidade.

Neste sábado (5), das 9 às 
12 horas, na praça Monsenhor 

Marcondes, haverá conscien-
tização e panfletagem junto 
com a colaboração da Ação 
social da Funvic. No domingo 
(6), às 15 horas, haverá uma 
palestra na igreja são Cris-
tovão (avenida Manuel César 
Ribeiro, bairro Cidade Nova), 
com o tema: “Onze anos da 
Lei Maria da Penha - avanços, 
conquistas e retrocessos”.

Na segunda-feira (7), às 16 
horas, na Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba, haverá 
apresentação da frente parla-
mentar dos direitos da mulher. 
No auditório da Funvic, às 19 
horas, na terça-feira (8), aconte-

ce a apresentação do seminário 
que defende os direitos das mu-
lheres de amamentarem seus fi-
lhos com políticas e programas 
eficientes e adequados.

Esta programação visa o 
combate à violência contra as 
mulheres, além de defender o 
empoderamento e a igualdade 
de gênero, recriando espaços de 
encontro entre mulheres e ho-
mens no contexto de igualdade. 

A programação para come-
morar a data terá encerramento 
no dia 24 de agosto,   Os even-
tos são gratuitos e direcionados 
à população em geral, inclusive 
homens.  

Parte dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Suspeito é preso após tentar 
furtar pulseira de uma 
mulher, no centro de Pinda

Um homem de 35 anos 
foi preso na tarde da 
quarta-feira (2), após 
tentar furtar uma pulsei-
ra do braço de uma mu-
lher, no centro de Pinda-
monhangaba. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, a equipe da Ativi-
dade Delegada estava em 
policiamento com bici-
cletas pela área próxima 
ao ocorrido, e iniciaram 

patrulhamento em busca 
do suspeito, após a víti-
ma informá-los que havia 
acabado de ser furtada.

Segundo a polícia, a 
equipe encontrou o sus-
peito ainda pela área cen-
tral de Pinda e o condu-
ziu até o Distrito Policial. 
Lá, a vitima o reconheceu 
como o autor do furto e 
ele permanece à disposi-
ção da Justiça. 

Pulseira foi localizada com o suspeito pelos policiais, 
durante policiamento da atividade Delegada

A partir da zero 
hora desta sexta-
feira (4), passam 
a vigorar as novas 
tarifas de pedágio da 
rodovia Presidente 
Dutra, administrada 
pela CCR NovaDu-
tra, conforme auto-
rização da Agência 
Nacional de Trans-
portes Terrestres 
(ANTT). 

A tarifa para car-
ros de passeio será 
alterada de R$ 13,80 

para R$ 14,40, nas 
praças de pedágio de 
Moreira César, Ita-
tiaia e Viúva Graça; 
de R$ 3,40 para R$ 
3,50 nas praças de 
pedágio de Arujá, 
Guararema Norte e 
Guararema Sul; e de 
R$ 6,10 para R$ 6,30 
na praça de pedágio 
de Jacareí. A revisão 
das tarifas foi feita 
com base, principal-
mente, na variação 
do IPCA.

Evento é gratuito e abordará temas 
relacionados à amamentação

Divulgação

Divulgação

Polícia
Divulgação

Programação 
é voltada, em 
especial, para 

gestantes e 
lactantes
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 4 de agosto de 2017

Muita alegria!

Felicidade para Amanda Vieira, aniversariante do 
dia 6 de agosto. Ela recebe o abraço dos familiares e dos 
amigos da Comunicação e Eventos da Prefeitura.

Duplo parabéns  

Felicidades sem fi m para a professora Valéria 
Duarte, que soprou velinhas no dia 2 , e para o 
jornalista Giovanni Romão, aniversariante do dia 

5 de agosto (juntos à esquerda na foto... e na vida!). 
Que a alegria e a sintonia dos carnavais passados e 
dos que ainda virão possam permanecer por todo o 
novo ano de vocês. São os votos de todos os familia-
res e amigos.      

Muitas bênçãos

Parabéns para a gatíssima Paula Juliana, que completou 
mais um ano de vida no último dia 31 de julho. Bênçãos infi nitas 
e muitas conquistas é o desejo da sua família e de todos os seus 
amigos. 

Feliz aniversário!

Para Eleni Ribeiro, que completou 
mais um ano de vida na terça-feira , 1º de 
agosto. Ela recebe todo o carinho da mãe 
Iracema, dos fi lhos e dos netos.

Felicidade!

Para a Lydia “Japonesa”, que comemo-
rou seus 80 anos na última quinta-feira, 
3 de agosto. Que Deus a proteja e multi-
plique as bênçãos sobre sua vida. São os 
votos dos fi lhos e dos netos que a amam!

Tudo de bom!

Para Eduardo Bueno. 
Ele fez aniversário na 
última quarta-feira, 2 
de agosto, recebendo os 
cumprimentos da esposa, 
da fi lha e de toda a famí-
lia, especialmente da mãe 
Iracema. 

Teve bolo

No dia 28 de julho, na casa da Amábile e do Filipe, pais do 
palmeirense Henrique, na foto com a vovó Yonne.
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