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As instituições civis, 
militares, religiosas e 
escolares que quiserem 
participar dos desfi les 
cívicos comemorativos 
à Independência 
do Brasil, em 
Pindamonhangaba, 
já podem se cadastrar 
no Departamento de 
Cultura.

Em Moreira César, o 
evento acontece no dia 
6 de setembro. Já no dia 
7, os desfi les serão na 
avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.

Cidade disputa várias modalidades 
nos Jogos Regionais do Idoso 

Pindamonhangaba está 
participando dos Jogos 
Regionais do Idoso, que 
estão sendo realizados em 
São Sebastião. A competi-
ção teve início na quarta-
feira (9) e segue até o dia 
13 de agosto. O município 
competirá no  atletismo, 
bocha, buraco, coreogra-
fi a, damas, dança de salão, 
dominó, natação, tênis de 
mesa, truco, vôlei adapta-
do e xadrez. 

PREFEITURA 
PROMOVE 
CAMPANHA 
“PINDA CIDADE 
LIMPA”

A Prefeitura está se mobili-
zando para fazer a revitalização 
em alguns pontos da cidade, 
retirando pichações e cartazes 
indevidos fi xados em postes, 
pontos de ônibus, lixeiras, en-
tre outros locais públicos.

LABORATÓRIO MUNICIPAL RETORNA ATENDIMENTOS
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Delegação do 
município conta 
com 101 atletas
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“... PAI UM FILHO NÃO CRESCE, é sempre 
menino, quem cresce é o sonho com seu destino, 
esse é o motivo que um fi lho sai. Mas quando, ele 
volta, como eu voltei e  encontra o velho, como eu 
te encontrei é só pra dizer eu ... te ... amo... pai. ... 

“ - Rick & Renner

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: 12/8 (sá-
bado) - Talis e Welinton + Lucar 

e Junior + Jean Lucca& Thiago + 
Rodrigo Martins + Marlon & Mar-
celo + Wesley Barreto. Tell (12) 
3424-7673. www.arena101.com.
br.

BELO SOL Taubaté:  12/8 

(sexta 21h) - Marquinho dos Tecla-
dos + João Luccas& Ronaldo. 

BOTECO DO SIDÃO Tre-
membé: 12/8 (sábado) - César 
Barbosa + Dj Marlboro. Mulher, 
comitiva e traiadosvip até 23h30.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 10 por baile. 
Av. Abel Corrêa Guimarães, Vila 
Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  12/8 (sábado) - Ponto de 
Equilíbrio + Tops Djs. 

CÉSAR BARBOSA Agenda: 
11/8 (sexta) - Rancho Feliz Pinda. 
12/8 (sábado) - Rancho do Sidão 
Tremembé. 13/8 (domingo 12h) - 
13h - Restaurante Colméia. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
11/8 (sexta 22h) - Leon Felix e 
banda + Jonatas Santos &Wellin-
ton Souza + Leandro Dutra.Estra-
da do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 12/8 (sábado) –  Banda 
Arena e Dj Toni Balada. Baile da 
Arlequina dos Coringas. Mulher vip 
até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo:  13/8 - Opus. 20 - Tropi-
calientes. 27 - Coco Mambo.Quar-
ta-feira:   AGOSTO -  16/8 - Trio 

Voz de Ouro. 23 - Marquinho dos 
Teclados. 30 - Flávio Sideral .

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 12/8 (sábado 23h) - Baile 
forró/sertanejo. Banda ao vivo. O 
baile voltou a ser organizado por 
Paulinho Polinho.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
11/8 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Marrom & Eduardo.  Aniver-
sariantes da semana mais dois são 
vip. Equipe de freedancers do pro-
fessor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 12/8 (sábado) - Turma do 
Pagode.

FEIRA DA FRATERNIDADE 
Pinda: 11/8 (sexta) - 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 - En-
cerramento fanfarras. 20h - Luana 
Camarah.Local - 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.Caldi-
nho, churrasco, porções e cerveja 
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: 11/8 - Churrasco na Rua. 
12 - Bar do Lau. 12 - Bar do La-
goinha. 19 - Pesqueiro Valeri. 20 
- Pesqueiro Valeri. 27 - Rancho do 
Juninho. 27-  Bar do Lagoinha.

GATO SECO Taubaté: 11/08 
(sexta 21h) - Dani Russo (Pânico 
na Band). 12/8 (sexta 21h) - Bloco 
do Urso. Grito de Carnaval. Cristia-
no Barreto. Em frente ao Taubaté 
Shopping Center.

LUSO BRASILEIRO São 
José: 11/8 (sexta) - Roupa 
Nova.26/08 (quarta) - Zé Neto & 
Cristiano + Pedro Paulo. Clube de 
Campo.

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

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

PARQUE DA CIDADE Pinda: 
20/8 (domingo 9h) - 4ª PindaCar-
sFest. Campeonato de som,  tun-
ning,  rebaixados e bikes rebaixa-
das.

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:  11/8 (sexta) - André Mora-
es Especial Cristiano Araújo.18/8 
(sexta) - Bruno Di Maarco& Cris-
tiano. 28/8 (sexta) - Banda 8 Se-
gundos. 1º/9 (sexta) - Lucas Luc-
co + Cristiano Barreto. Via Dutra, 
primeira entrada para Aparecida 
sentido São Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 10/8 (quinta) 
- Washington dos Teclados.12/8 
(sábado) - Diovane dos Teclados. 
17/8 (quinta) - Wilson & Washin-
gton.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h: 
13/8 - Três Corações. 20 - Banda 
Gold. 27 - Marquinho dos Tecla-
dos.Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço com 
música ao vivo. 13/8 (12h) - César 
Barbosa. Alomoç do Dia dos Pais. 
12/8 (sábado 22h) - A Festa. Talis 
e Welinton + Fernando & Fabia-
no.23/09 (sábado) - Chimarruts. 
Pela 1ª vez no Colméia. Abertura da 
Banda Panela. Ingressos limitados.

Divulgação

Judocas da Semelp são 
destaque no fi m de semana

COLABOROU COM O TEXTO: JENNIFER 
GONÇALVES

*** 
No domingo (6), 25 atletas da Se-

melp participaram do Campeonato 
Paulista de Judô, em Santa Branca/SP, 
na Fase Regional das classes Sub 15, 
Sub 18, Adultos com Divisão Aspiran-
tes e Sênior com Divisão Especial.

Os judocas de Pindamonhangaba 
conquistaram 7 medalhas de ouro, 8 
de prata e 5 de bronze.

Jogos Escolares
Já no dia 4 (sexta-feira), houve a 

fase fi nal dos Jogos Escolares, no Gi-
násio do Ibirapuera. A judoca Tanaís 
Borges, de Pinda, foi representando 
a Escola Estadual Eloyna Salgado Ri-
beiro. Ela faz parte das categorias de 
base da Semelp, e conquistou a tercei-
ra colocação na categoria Mirim Leve.Atletas de Pinda participaram do Campeonato Paulista de Judô

INGRESSOS PARA 
BRASIL X CAMARÕES 
COMEÇAM A SER 
TROCADOS NESTA SEXTA

A Seleção Brasileira 
de Basquete e a Seleção 
de Camarões se enfren-
tam em dois jogos amis-
tosos nos dias 15 e 16 de 
agosto, no CE “João do 
Pulo”. A troca de ingres-
sos para os jogos será 1 
kg de alimento por pes-
soa, e começa nesta sex-
ta-feira (11), no Fundo 
Social de Solidariedade, 
das 8 às 17 horas, e no 
Shopping Pátio Pinda, 
das 10 às 18 horas, e se-
gue até os ingressos se 
esgotarem.

A partida do dia 15 

será às 21 horas e a do 
dia 16, às 15 horas.

Os 20 atletas que  
defenderão a Seleção 
Brasileira de Basquete 
na Copa América deste 
ano foram apresenta-
dos no dia 7 de agosto 
no hotel Intercity em 
Pindamonhangaba - 
onde a equipe fi ca trei-
nando até o dia 17. Os 
treinos já estão sendo 
realizados no CE “João 
do Pulo”. A equipe de 
Camarões chega em 
Pinda na noite desta 
sexta-feira.

Pinda participa dos 
Jogos Regionais do Idoso 

           

Mais uma vez, Pindamonhangaba 
está participando dos Jogos 
Regionais do Idoso, que este ano 

acontece em São Sebastião (SP). 

A delegação da cidade é composta por 101 
atletas da melhor idade, além da comissão 
técnica e da equipe de apoio. A abertura 
do evento foi realizada nessa quinta-feira 
(10), tendo na sequência a competição 
de coreografia. E já no primeiro dia, 
Pinda venceu a partida de vôlei adaptado 
feminino A. 

Atletismo, bocha, buraco, coreografi a, 
damas, dança de salão, dominó, natação, 
tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e 
xadrez são as modalidades que o município 
disputará nesta edição dos Jogos. 

A competição segue até o dia 13 de agosto. 
Que os representantes de Pindamonhangaba 
possam alcançar bons resultados, além de 
integração e aprendizado!
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Laboratório Municipal começa 
a regularizar atendimentos
Novas coletas para exames já podem ser realizadas no Cisas de Moreira César

Iniciada, nesta semana, pela 
Prefeitura, a realização de exa-
mes por meio de empresa con-
tratada, com a prioridade de 
regularizar os resultados que 
ainda estão pendentes. Outra 
ação que beneficiará a popula-
ção é a descentralização do la-
boratório, com o início da cole-
ta no Cisas, em Moreira César. 
Agora, a população que mora no 
distrito não precisará mais se 
deslocar até o centro da cidade 
para realizar seus exames.

Com essas ações, a Secreta-
ria de Saúde trabalhará em duas 
frentes: uma é a liberação dos 
exames que estão aguardando 
resultados, o mais rápido pos-
sível. Outra é continuar o aten-
dimento das pessoas que estão 
com suas solicitações mas que 
ainda não realizaram a coleta. 
Para esses novos atendimentos, 
a Prefeitura está realizando o 
agendamento, visando a organi-
zação desses novos exames, sem 
que as pessoas que estão aguar-
dando resultados sejam prejudi-
cadas.

A intenção da Secretaria de 
Saúde é que, logo que seja nor-
malizada a entrega dos exames 
pendentes, não seja mais neces-

sário realizar o agendamento 
prévio para as coletas.

A Secretaria de Saúde aguar-
da ainda que o Tribunal de Con-

tas do Estado libere o processo 
de credenciamento existente, 
o que trará mais comodidade e 
agilidade na realização dos exa-

mes, beneficiando assim toda a 
população, que poderá realizar a 
coleta mais próximo de sua resi-
dência. Com o credenciamento, 

oito postos estão previstos para 
a coleta, inclusive um posto ru-
ral itinerante. 

Prefeitura Promove a 
CamPanha “Pinda Cidade LimPa”

 

O objetivo é conscientizar a população 
para manter a cidade livre de poluição visual

COlAbOrOu COM O TExTO: 
JEnnIfEr GOnçAlvES

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está se mobilizando 
para fazer uma revitalização em 
alguns pontos da cidade, reti-
rando pichações e cartazes inde-
vidos fixados em postes, pontos 
de ônibus, lixeiras, entre outros 
locais públicos.

A fiscalização dos pontos será 
intensificada e poderá gerar mul-
ta para as pessoas que não cum-
prirem a lei. “A Campanha Pinda 
Cidade limpa visa conscienti-
zar a população e conquistar o 
apoio dela para que a cidade se 
mantenha limpa e bem cuidada”, 
comenta o diretor de administra-
ção, João Henrique Gontijo.

Campanha faz a integração de diversos setores da Prefeitura e 
busca melhorar a aparência de Pindamonhangaba

Os cartazes com publicidade e 
propaganda devem obrigatoria-
mente possuir licença da prefei-
tura, pois além de poluir o meio 
ambiente, as colagens causam po-
luição visual e podem atrapalhar 
as sinalizações de trânsito.

“É uma boa ideia uma cidade 
limpa, porque Pinda é um município 
bonito, só precisa as pessoas terem 
consciência”, afirma a munícipe 
Cleonice da Silva Dias. Já a mora-
dora Jéssica Camila e suas amigas 
também acreditam que os cartazes 
no ponto de ônibus causam polui-
ção visual. “É bem melhor sem, são 
tantos papéis colados que não dá 
pra entender nada. limpando, visual-
mente é bem mais bonito”, disse.

buscando esse apoio da popu-
lação e atualização na lei, foi rea-

lizada na quarta-feira (9) uma au-
diência pública para a elaboração 
de um novo código de postura.

Diversos órgãos do município 
estiveram presentes na audiência. 
“ foi sugerida a divisão de quatro 
pontos regionais, para colher su-
gestões, e após isso a discussão 
retornará à câmera onde será 
debatido o projeto. fiquei muito 
satisfeito com a participação do 
público que compareceu na audi-
ência, foi um sucesso”, comenta 
Gontijo.

O ato é previsto na lei Munici-
pal n°1.411, 10 de outubro de 1974, 
que fala sobre o regulamento de 
afixação de anúncios e cartazes 
em locais públicos, gerando mul-
ta de aproximadamente 3.521,20 
reais para quem não cumpri-la.

SuS passa a oferecer 
testes rápidos para 
dengue e chikungunya
Serão ofertados três milhões de 
testes para serem distribuídos 
 a estados e municípios

O Sistema Único de Saúde 
passará a oferecer testes rá-
pidos para identificação da 
dengue e da chikungunya. A 
medida que inclui os testes 
na tabela do SUS foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União de quinta-feira (10).

A decisão considerou a 
necessidade de otimizar o 
diagnóstico laboratorial. 
Serão disponibilizados aos 
estados e municípios dois mi-
lhões de testes rápidos imu-
nocromatografia qualitativa 
(IgM/IgG) para dengue e 
um milhão de testes rápidos 
imunocromatográficos IgM 
para chikungunya.

Zika Vírus

O SUS já oferece o teste 
rápido para o zika vírus. 
É feito em gestantes e nas 
crianças que têm até um ano 
de idade, com resultado em 
até 20 minutos. O objetivo é 
verificar a possível contami-
nação e possibilitar imediato 
acompanhamento do caso.

São dois testes em um. 
O primeiro identifica se o 
cidadão está com o vírus, 
já o segundo observa se ele 
já foi portador do vírus em 
alguma fase da vida. 

legenda

descentralização começa por atender o Cisas em moreira César

Divulgação

Divulgação
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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
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Os vereadores de Pin-
damonhangaba retoma-
ram nesta segunda-feira, 
dia 07 de agosto, no iní-
cio da noite, no Plenário 
“Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” as ativida-
des legislativas do segun-
do semestre do ano. Eles 
realizaram a 25ª Sessão 
Ordinária e aprovaram 
– por 10 votos a zero – o 
adiamento do Projeto de 
Lei n° 43/2017, do verea-
dor Antonio Alves da Sil-
va – Toninho da Farmácia 
(PSDB), 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” e a retira-
da da pauta do Projeto de 
Resolução n° 09/2017, do 
vereador Roderley Miot-
to (PSDB), que “Dispõe 
sobre a criação da Fren-
te Parlamentar em Defe-
sa da Vida e da Família 
e Combate às Drogas no 
âmbito da Câmara Muni-
cipal de Pindamonhanga-
ba, e dá outras providên-
cias”.

Saúde
No início dos traba-

lhos, a Saúde foi nova-
mente o tema abordado 
na “Tribuna Livre” do 
plenário com a partici-
pação da Presidente do 
COMUS – Conselho Mu-
nicipal da Saúde, Irene 
Ribeiro. A dirigente do 
Conselho informou que 
estará acontecendo nos 
dias 25 e 26 de agosto, em 
Pindamonhangaba, a 8ª 
Conferência Municipal de 
Saúde, cujo tema é “Hu-
manização na saúde: di-
reito e deveres de todos”. 
A abertura acontece na 
sexta-feira, dia 25, no Au-
ditório da Prefeitura e as 
demais atividades no dia 
26, na Escola “João Go-
mes de Araújo”. Segundo 
Irene Ribeiro, foram re-
alizadas 4 Pré-conferên-
cias nos bairros da cidade 
e no Distrito de Moreira 
César. As conferências 

Câmara retoma as atividades 
Legislativas do segundo semestre de 2017

Plenário confi rmou adiamento de projetos da Ordem do Dia; Saúde voltou a ser destaque na Tribuna 
Livre e integrantes do Conselho dos Direitos da Mulher lembraram os 11 anos da “Lei Maria da Penha” 

municipais de saúde têm 
como objetivos princi-
pais avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes 
para a formulação da po-
lítica de saúde nas esferas 
federal, estadual e muni-
cipal. “Tivemos a partici-
pação da população e foi 
muito gratifi cante pra to-
dos nós do Conselho”. Ela 
aproveitou para convidar 
todos vereadores para a 
Conferência Municipal de 
Saúde. 

A Presidente do CO-
MUS expôs também a 
questão do Laboratório 
Municipal que está en-
frentando sérios proble-
mas causando enormes 
transtornos aos mora-
dores de Pindamonhan-
gaba. “É um absurdo ver 
que existem bioquímicas 
formadas atuando como 
agendadoras de exames.  
E mais, já tem municí-
pios entrando na justiça 
contra Pindamonhangaba 
por terem pago os exames 
e ainda não terem recebi-
do os resultados”, relatou 
Irene. Ela disse que tem o 
aval dos demais membros 

ORDEM DO DIA

26ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de agosto de 
2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 83/2017, do Vereador Rafael Goffi  Moreira, 
que “Denomina a Rua 13 (treze) do Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant, Pindamonhangaba/SP, de Rua LUIZA 
BARTHOLOMEU”.

II. Projeto de Lei n° 92/2017, do Vereador Janio Ardito Lerario 
e Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina uma via 
pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant 
de ABGAIL RANDIS DA MATA”.

III. Projeto de Lei n° 122/2017, do Vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão, que “Denomina uma via pública no 
Loteamento Flamboyant de EUGENIO ELEOTERIO NETO”.

IV. Projeto de Resolução n° 08/2017, do Vereador Roderley 
Miotto, que “Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao Câncer, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: ELIAS DANIEL DA SILVA ZELADORIA - ME

Contrato n.º 07/2017 - Pregão Presencial n.º 06/2017 - Lei Federal 10520/02 e seus atos 
regulamentadores, Decreto Legislativo 02, de 01/02/10, Lei Federal 8666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

Objeto:  Contratação de empresa especializa para a prestação de serviços de controladoria 
de acesso em sua sede, por um período de 12 (doze) meses.

Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e 
quatrocentos reais), durante o período de vigência deste, sendo o valor pago mensalmente 
à CONTRATADA de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

Vigência: Termo inicial de vigência em 07.08.17 e termo fi nal em 06.08.2018. 

do Conselho e agora vai 
levar o caso ao Tribunal 
de Contas do Estado. “É 
triste, mas saúde está 
acabando em nossa cida-
de. A situação da saúde é 
precária, o que vem pre-
judicando sensivelmente 
a população mais caren-
te de Pindamonhanga-
ba”, fi nalizou.

Lei Maria da Penha
Após a aprovação de 

“questão de ordem” da 
vereadora Gislene Car-
doso – Gi (DEM), a Di-
retoria do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Mulher - CMDM foi con-
vidada a participar da 
sessão para realizar a co-
memoração dos 11 anos 
da Lei Federal nº 11.340, 
a chamada “Lei Maria da 
Penha”. Além das Conse-
lheiras, a primeira dama 
de Pindamonhangaba, 
Cláudia Maria Domin-
gues, também esteve 
presente ao ato de ho-
menagem. Na tribuna 
do plenário, a Presiden-
te do CMDM, Simone 
Souza Lima Tomé Braça 
apresentou os dados so-

 

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

 
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: INTERVALE INFORMÁTICA LTDA - EPP

Contrato n.º 05/2015 - Aditamento n.º 02 - Pregão Presencial n.º 01/2015 -  Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, artigo 57, inciso II, e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro.

Objeto: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO DE 01 (UM) LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA 
NOMINAL DE 10 Mbps (dez megabits por segundo).

Valor: Fica alterado o valor mensal, a partir de 05.08.2017, de R$526,67 (quinhentos e vinte 
e seis reais e sessenta e sete centavos) para R$539,70 (quinhentos e trinta e nove reais e 
setenta centavos)

Vigência: Fica prorrogado o prazo do contrato n.º 005/2015 por mais 12 (doze) meses, com 
termo inicial de vigência em 05.08.17 e termo fi nal em 05.08.2018. 

 
ATO N° 19, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 03/2017 
(e prorrogada pelo Ato n° 07/2017), para apurar indícios de conduta incompatível com a 
moralidade pública, por parte do Sr. Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura 
Municipal 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 Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão 
Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 03/2017 (e prorrogada pelo Ato n° 07/2017), 
para apurar indícios de conduta incompatível com a moralidade pública, por parte do Sr. 
Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
mais 90 (noventa) dias, a partir de 15 de agosto de 2017.

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

bre a questão da violência 
contra a mulher no Brasil. 
Ela informou que o “Brasil 
ocupa a incômoda posição 
de 5º lugar no ranking de 
assassinatos de mulher no 
mundo”. Simone Braça en-
fatizou o detalhe mais as-
sustador dessa realidade: 
“a maioria desses crimes 
foi cometida por alguém 
da própria família como 
maridos, companheiros e 
ex-parceiros e essa violên-
cia acontece em ambientes 
familiares”.

No relato da Presidente 
do CMDM, “enquanto 7 em 
cada 10 homens são assas-
sinados a tiros, a maioria 
das mulheres no Brasil é 
vítima de ferimentos mor-
tais a faca, objetos cortan-
tes ou estrangulamento, o 
que indica que crimes de 
ódio ou passionais”.

Simone Braça concluiu 
que o que está faltando 
para mudar essa realidade 
é “a adoção de ações de en-
frentamento da violência, 
a implantação de políticas 
públicas e a erradicação 
completa e radical da cul-
tura de violência patriar-

cal e machista em nosso 
País”.

Também em seu pro-
nunciamento, a Presi-
dente do CMDM saudou 
a criação e enalteceu a 
implementação da Frente 
Parlamentar em Defesa 
da Mulher sob a coorde-
nação da vereadora Gis-
lene Cardoso – Gi, com a 
participação dos vereado-
res Rafael Goffi  e Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ro-
naldo Pipas. “A Frente 

Parlamentar é um ins-
trumento de luta contra a 
discriminação e a violên-
cia às mulheres. É preciso 
fortalecer as relações en-
tre o Governo e a Socie-
dade para que haja ainda 
mais avanços na luta con-
tra as desigualdades nes-
ta questão. A educação e 
a conscientização são as 
principais ferramentas 
para alcançar esses obje-
tivos”, concluiu Simone 
Braça.
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idadeC
Instituições de Pinda já podem 
se cadastrar para Desfile Cívico

Centro Municipal de Educação Infantil 
realiza projeto “Maleta da Leitura” 

Semana Senac de 
Sustentabilidade 
propõe reflexão 
sobre ações locais

O Senac São Paulo promove, 
até o dia 31 de agosto, a 5ª edição 
da Semana Senac de Sustentabi-
lidade. Com o tema central Des-
cubra o seu território: de dentro 
para fora e de fora para dentro, a 
instituição faz um convite aos par-
ticipantes para desvendarem, do 
ponto de vista da sustentabilidade, 
os seus espaços de ação partindo 
do lema Pensar global, agir local.

 A Semana Senac de Sustenta-
bilidade percorre 38 unidades em 
todo o estado de São Paulo com 
mais de 180 atividades interati-
vas. No Vale do Paraíba, o even-
to acontecerá nas unidades do 
Senac Guaratinguetá e Taubaté.O 
objetivo é promover reflexões 
que contribuam para uma cons-
cientização sobre a importância 
do desenvolvimento sustentável 
para o equilíbrio do planeta e do 
bem-estar.

 “As atividades propõem ao 
público um conhecimento sobre 
ações que já vêm sendo feitas, bem 
como descobrir oportunidades que 
possam ser exploradas no campo 
da sustentabilidade, visando en-
frentar os desafios para desenhar 
um futuro melhor para todos”, 
explica Valquíria Monte Cassiano 
Rizzo, coordenadora do evento no 
Senac São Paulo.

 A Semana Senac de Susten-
tabilidade é totalmente gratuita 
e destinada ao público em geral. 
Para se inscrever e conferir a 
programação completa, acesse o 
Portal Senac: www.sp.senac.br/
semanadesustentabilidade e esco-
lha a unidade de sua preferência.

As instituições civis, militares, religiosas 
e escolares que quiserem participar dos des-
files cívicos comemorativos à Independência 
do Brasil, em Pindamonhangaba, já podem 
se cadastrar no Departamento de Cultura.

Em Moreira César, o desfile cívico-mili-

tar será realizado no dia 6 de setembro, na 
avenida das Margaridas, Vale das Acácias. O 
hasteamento das bandeiras será às 8 horas e 
o desfile terá início às 8h30.

No dia 7 de setembro, os desfiles serão 
na avenida Nossa Senhora do Bom Suces-

so, a partir das 9 horas.
As fichas de inscrição podem ser retiradas 

na sede do Departamento de Cultura, localiza-
do no Palacete 10 de Julho, rua Deputado Cla-
ro César, 33, centro, ou solicitada pelo e-mail 
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br.

O primeiro semestre de 2017 
foi recheado de aventuras no 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Yolanda Imme-
diato Fryling, no bairro Alto do 
Cardoso, em Pindamonhanga-
ba. 

Uma das práticas foi a rea-
lização do projeto “Maleta da 
leitura”, que buscou apresentar 
a importância da leitura para as 
crianças menores, como ferra-
menta no processo de desenvol-
vimento oral, na criatividade e 
na formulação de hipótese, por 
exemplo. 

“Percebendo o não envolvi-
mento do adulto no ambiente 
familiar em momentos de leitu-
ra, propusemos o desafio a cada 
família, dando oportunidade à 
criança da construção da identi-
dade social e cultural de forma 

lúdica e prazerosa”, contou a 
professora Andréa Fonseca de 
Oliveira.

Como fechamento do proje-
to, e em parceria com a “Edu-

carte Brinquedoteca”, o CMEI 
recebeu a apresentação da peça 
“Dona Baratinha”, nessa segun-
da-feira (7), com a participação 
dos pais e dos familiares.

Familiares assistem apresentação teatral

Envolvimento de educadores e de familiares contribui para a cultura dos pequenos

Desfile acontecerá em Moreira César e na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pinda

Divulgação

Divulgação

Divulgação

JEnnIfEr GOnçAlvEs
 
Este será o segundo 

fim de semana da 41ª 
Feira da Fraternidade no 
Sindicato Rural de Pin-
damonhangaba. A festa 
se inicia na sexta-feira 
(11) com apresentação, 
às 19 horas, do “Ciranda 
de Roda”; às 20 horas, 
show da dupla Antonio 
Marcos e Ryan, e as 22 
horas, a banda Só Pra 
Recordar encerra as 
apresentações da noite.

Já no sábado (12), 
terá a peça de teatro 
“Reino das Águas Cla-
ras”, às 19 horas, e show 
do Legião Urbana Co-
ver, às 20 horas.

No domingo (13), a 
Feira começa às 12 horas 
com almoço no estande 
do Rancho do Feijão Tro-
peiro, e haverá música 
ao vivo com Fábio Maga-
lhães. Essa é uma opção 
para comemoração do 
Dia dos Pais.

Já no período da 
noite, às 19 horas, terá 
a Fanfarra da Apae e, às 
20 horas, quem encerra 
a 41ª Feira da Fraterni-
dade é a cantora Luana 
Camarah, em um show 
intimista.

Todos os dias, o even-
to conta com diversas 
atrações, grande varie-
dade de pratos na praça 
de alimentação, a pre-
sença da feira de artesa-
nato Arte Encanto e do 
estande do Departamen-
to de Turismo.

A Prefeitura disponi-
bilizou toda a estrutura 
do evento e a renda ar-
recadada é destinada à 
Apae de Pindamonhan-
gaba.

41ª FEIra da 
FraterNiDaDe 
CoNtiNua NeSte 
FiM De SeMaNa
A programação conta com 
almoço em comemoração ao 
Dia dos Pais no domingo (13) 
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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

RESOLUÇÃO Nº 52, DE 09 DE AGOSTODE 2017
Dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência 
Social, em relação à Política de Saúde, Política de Educação e Política de Habitação.
O CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999 ,
CONSIDERANDO deliberação ocorrida em Reunião Ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2017 e, no uso 
das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Leinº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993 – Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social - PNAS aprovada pela Resolução CNAS 
nº145/2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implementação do Sistema Único daAssistência 
Social - SUAS;
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica - NOB aprovada pela Resolução CNAS nº 130/2005,que 
dispõe sobre a operacionalização do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO que a implantação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS exigiu e vemexigindo 
um conjunto de ações para o reordenamento dos serviços, programas, projetos e benefícios daassistência 
social na perspectiva de aprimorar seu campo de proteção, assegurando sua especifi cidade aotempo em 
que contribui com a intersetorialidade, que articula ações de proteções entre os entes federadose entidades e 
organizações de assistência social;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais da assistência social, previstos no artigo 22 da LeiOrgânica da 
Assistência Social, integram o conjunto de proteções da política de assistência social e, nestesentido, inserem-
se no processo de reordenamento, de modo a garantir o acesso à proteção social, ampliando e qualifi cando 
as ações protetivas;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 6.307/2007 dispõe sobre os benefícios eventuais e defi ne emseu artigo 9º 
que as “provisões relativas a programas, projetos, serviços e 
benefícios diretamentevinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas 
setoriais não seincluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social”;
CONSIDERANDO que o Levantamento Nacional sobre os Benefícios Eventuais da Assistência Socialrealizado 
em outubro de 2009, com vistas ao mapeamento da situação da regulação e prestação dosBenefícios 
Eventuais por todo o Brasil, identifi cou que ainda são disponibilizadas provisões específi cas dapolítica de 
saúde como benefícios eventuais da assistência social;
CONSIDERANDO o resultado do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS e 
Conselho Nacional de Saúde - CNS, constituído por meio da Resolução CNAS nº 21/2010, com oobjetivo 
de debater o resultado do Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais/2009 e propordiretrizes para o 
reordenamento da concessão dos mesmos de acordo com as atribuições da política deassistência social e 
de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de apoiar o reordenamento da prestação dos benefícios eventuais àluz das 
diretrizes nacionais sobre os benefícios eventuais - LOAS/1993, PNAS/2004, NOB/2005, ResoluçãoCNAS nº 
212/2006, Decreto nº 6307/2007 e outras normativas;
- CONSIDERANDO a resolução CNAS n° 39 de 09 de dezembro 2010;
- CONSIDERANDO que as deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social: VI, VII, VIII e a 
deliberação 01/2014 CONSEAS que desvinculam do orçamento da Assistência Social as despesas que não 
sejam pertinentes aos serviços socioassistenciais conforme tipifi cação.

RESOLVE:
Art. 1º Afi rmar que não são provisões da política de assistência social os itens referentes aspolíticas 
de Habitação: Auxílio Moradia; Política de Saúde: órteses epróteses, tais como aparelhos ortopédicos, 
dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos eoutros itens inerentes à área de saúde, 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ouajudas técnicas, bem como medicamentos, 
pagamento de exames médicos, apoio fi nanceiro paratratamento de saúde fora do município, transporte de 
doentes, transporte adaptado,leites e dietas de prescrição especial efraldas descartáveis para pessoas que 
têm necessidades de uso e Política de Educação - Bolsa de Estudo Ensino Superior.

Art. 2°Recomendar a observância dos marcos regulatórios quanto às provisões da política desaúde, dentre 
outras, as abaixo relacionadas:
I - POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Portaria Ministério da Saúde - MS 
nº1.060, de 05 de junho de 2002);
II - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – art. 6º e Decreto nº 
3.298,de 20 de dezembro de 1999 – art. 20);
III - CONCESSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES (Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 – arts. 18 e 
19;Portaria MS nº 116, de 09 de setembro de 1993; Portaria MS nº 146, de 14 de outubro de 1993; PortariaMS 
nº 321/2007);
IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – art. 17);
V - SAÚDE BUCAL (Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente);
VI - CONCESSÃO DE ÓCULOS (Portaria Normativa Interministerial Ministério da Educação - MEC/MS nº 
15,de 24 de abril de 2007 – Projeto Olhar Brasil) e Portaria MS nº 254, de 24 de julho de 2009).
Art. 3º Fortalecer a articulação com o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação e 
Conselho Gestor Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, visando aprofundar o debate eelaborar 
agenda conjunta para a construção de ações intersetoriais,resguardando o campo específi co deatuação e as 
responsabilidades de cada política.
Art. 4º Dar continuidadeao processo de discussão sobre as provisões referentes aos benefícios eventuais da 
assistênciasocial, visando delimitar o campo de proteções da assistência social, aprofundando o debate sobre 
outrositens da saúde, Educação e Habitação e das demais políticas públicas, de modo a qualifi car e consolidar 
o processo dereordenamento defi nido nesta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.

Amauri Monteiro - Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS N° 53,  DE 09 DE AGOSTO DE 2017.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999 e, 
Considerando deliberação da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada nos dias 
14 e 15 de julho de 2017;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada a criação dos Fóruns de Assistência Social, a serem realizados pelo CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social, semestralmente, visando promover a intersetorialização 
e a troca de experiências entre os órgãos públicos e os segmentos da sociedade civil atuantes, 
mesmo que indiretamente, na área de assistência social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação.

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.

Amauri Monteiro - Presidente

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   30  de agosto   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 :     

— Alteração do Estatuto  para atender as normas do  artigo 2.031 do Código Civil  .
—  Eleição e posse da nova diretoria  e Conselho  Fiscal  para o triênio  2017-2020
  Pindamonhangaba,  06 de  agôsto   de 2017

 ___________________________________
João do Carmo - Presidente

 R.G. 9.256.968-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA 

“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
                        Ficam convocados todos os associados interessados para par-
ticiparem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA ”, a ser realizada no 
dia 28 DE AGOSTO DE 2017, com início às 19:00 horas, em primeira convoca-
ção, com a presença da maioria absoluta dos associados ou 19:30 horas, em 
segunda convocação, com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados do Lote-
amento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”,  a ser realizada no seguinte 
endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento “Residencial e Comercial Laguna”, 
bairro Ipiranga  – Pindamonhangaba – SP,  a fim de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:
- Alterações no Estatuto e no Regimento Interno
                                    
Pindamonhangaba, 11 de Agosto de 2017.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA 

Edson Casagrande Vilela- Presidente
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COMUNICADO
Comunico o extravio do livro de registro de empregados  Nº 001 do espólio  de Ernesto 
Marques Silva–CPF 018.676.288-72, (Sitio Pirauna - Pinda)  Rua Monsenhor Siqueira, 
85  – Taubaté – SP, com 50 folhas registradas no MT-Pindamonhangaba  Nº 229/85.
Pindamonhangaba, 09 de Agosto de 2017.

Consuelo Valle Marques Silva

            

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
ÓRGÃO AUTUADOR 268610  
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO  

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna 
público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. 
Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. 
 
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de 
infração. 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
ATP7550 Z440023252 55412 21/07/2017 

 

BHT9399 Z440023358 55412 27/07/2017 
BIW3124 Z440023373 55412 27/07/2017 

 

BPK5901 Z440023276 55412 24/07/2017 
BRL9593 Z440023333 55412 26/07/2017 

 

BTF1313 Z440023384 55412 28/07/2017 
BTQ9157 Z440023338 55412 26/07/2017 

 

BUC4846 Z440023393 55412 28/07/2017 
BUP7616 B440229423 55250 17/07/2017 

 

BUP7616 B440238659 55250 18/07/2017 
BUR5388 B440219918 57380 23/07/2017 

 

BUZ9640 Z440023318 55412 25/07/2017 
BVM6355 Z440023322 55412 25/07/2017 

 

BWF0373 B440223736 57463 20/07/2017 
CCH7442 Z440023325 55412 25/07/2017 

 

CCW5300 Z440023323 55412 25/07/2017 
CDK5105 Z440023283 55412 24/07/2017 

 

CDP2728 B440219198 57380 21/07/2017 
CLK0899 Z440023381 55412 28/07/2017 

 

CLK4139 B440223737 57463 20/07/2017 
CLO6166 B440238801 51851 20/07/2017 

 

CNV3784 B440236929 57380 17/07/2017 
CQL0555 O440000587 60683 14/07/2017 

 

CQL0555 O440000708 60683 17/07/2017 
CQL3038 Z440023396 55412 28/07/2017 

 

CQL4078 B440238675 51851 23/07/2017 
CWF9902 Z440023360 55412 27/07/2017 

 

CWU8540 Z440023315 55412 25/07/2017 
CYG2096 Z440023412 55412 31/07/2017 

 

CYG6097 Z440023418 55412 31/07/2017 
CYS0347 Z440023400 55412 28/07/2017 

 

DAI4154 Z440023311 55412 25/07/2017 
DAX2129 Z440023226 55412 19/07/2017 

 

DAY4023 B440238560 55680 20/07/2017 
DBW2189 Z440023278 55412 24/07/2017 

 

DCA1647 Z440023361 55412 27/07/2017 
DDH0091 Z440023308 55412 24/07/2017 

 

DDH1519 Z440023371 55412 27/07/2017 
DDH9456 Z440023351 55412 26/07/2017 

 

DDK7306 Z440023345 55412 26/07/2017 
DDY8523 B440237022 51851 17/07/2017 

 

DFX4136 Z440023397 55412 28/07/2017 
DGU2954 Z440023364 55412 27/07/2017 

 

DHT7609 Z440023367 55412 27/07/2017 
DID6093 Z440023281 55412 24/07/2017

 

DIT5085 Z440023287 55412 24/07/2017
DIX2141 Z440023275 55412 24/07/2017 

 

DIX2206 B440222354 55250 24/07/2017 
DIX2467 E000002590 60501 29/07/2017 

 

DIX3195 Z440023329 55412 25/07/2017 
DJQ3085 Z440023341 55412 26/07/2017 

 

DKF0233 Z440023372 55412 27/07/2017 
DKF1740 Z440023319 55412 25/07/2017 

 

DKF9903 Z440023326 55412 25/07/2017 
DKG9621 B440234873 55411 22/07/2017 

 

DMB3606 Z440023282 55412 24/07/2017 
DMC9207 B440238678 55500 22/07/2017 

 

DMQ5245 B440222352 54522 24/07/2017 
DNZ6990 Z440023334 55412 26/07/2017 

 

DOX9503 B440234999 60501 21/07/2017 
DOX9503 B440235000 56222 21/07/2017 

 

DPL2917 Z440023411 55412 31/07/2017 
DQC6243 B440234998 64910 21/07/2017 

 

DQP0758 Z440023305 55412 24/07/2017 
DQT0131 Z440023415 55412 31/07/2017 

 

DQT0354 Z440023313 55412 25/07/2017 
DQT0488 Z440023382 55412 28/07/2017 

 

DRE7865 Z440023339 55412 26/07/2017 
DSL6344 Z440023395 55412 28/07/2017 

 

DSZ0888 Z440023388 55412 28/07/2017 
DTH6923 B440237101 60501 18/07/2017 

 

DTH6923 B440237102 60411 18/07/2017 
DTH6923 B440237103 58191 18/07/2017 

 

DUR0049 Z440023292 55412 24/07/2017 
DVN3774 O440000589 60683 14/07/2017 

 

DXG2459 Z440023406 55412 28/07/2017 
DZW2563 Z440023312 55412 25/07/2017 

 

DZW2993 Z440023335 55412 26/07/2017 
DZY4141 Z440023410 55412 31/07/2017 

 

EAX1858 Z440023277 55412 24/07/2017 
EBR7937 Z440023392 55412 28/07/2017 

 

EBR9214 Z440023346 55412 26/07/2017 
EDQ4454 B440237025 56221 21/07/2017 

 

EEZ5325 B440223827 57380 23/07/2017 
EGL7579 B440237023 58350 21/07/2017 

 

EIB8560 B440238802 76331 20/07/2017 
EIB9467 Z440023342 55412 26/07/2017 

 

EIN8506 Z440023380 55412 28/07/2017 
EIT0943 Z440023317 55412 25/07/2017 

 

EIZ8483 Z440023330 55412 26/07/2017 
EMR8480 Z440023284 55412 24/07/2017 

 

ENB2580 Z440023291 55412 24/07/2017 
ENH3892 Z440023370 55412 27/07/2017 

 

ENK1085 Z440023306 55412 24/07/2017 
ENR9973 Z440023355 55412 27/07/2017 

 

EPH3266 Z440023296 55412 24/07/2017 
EPH3719 B440238660 55414 20/07/2017 

 

ERM6284 Z440023377 55412 27/07/2017 
ERM7298 Z440023368 55412 27/07/2017 

 

ERM7307 Z440023303 55412 24/07/2017 
ERM7473 Z440023379 55412 28/07/2017 

 

ERN0686 Z440023419 55412 31/07/2017 
ERN0710 Z440023298 55412 24/07/2017 

 

ETI7598 Z440023310 55412 25/07/2017 
ETM3320 Z440023389 55412 28/07/2017 

 

ETM3615 Z440023405 55412 28/07/2017 
ETM3623 Z440023348 55412 26/07/2017 

 

EVI9517 Z440023383 55412 28/07/2017 
EVI9666 B440238558 55680 20/07/2017 

 

EVM9021 Z440023363 55412 27/07/2017 
           

EWR1234 Z440023340 55412 26/07/2017 
 

EYE8894 Z440023359 55412 27/07/2017 
EYJ8713 Z440023288 55412 24/07/2017 

 

EYJ9554 Z440023403 55412 28/07/2017 
EYJ9749 Z440023307 55412 24/07/2017 

 

EYJ9945 Z440023417 55412 31/07/2017 
EYX4606 Z440023336 55412 26/07/2017 

 

EYX7464 Z440023331 55412 26/07/2017 
FAF0013 Z440023285 55412 24/07/2017 

 

FBM6865 Z440023369 55412 27/07/2017 
FBW5684 B440238598 76332 17/07/2017 

 

FCP3958 B440234997 52070 19/07/2017 
FDF2081 Z440023357 55412 27/07/2017 

 

FDF2081 Z440023398 55412 28/07/2017 
FDT2935 Z440023349 55412 26/07/2017 

 

FDX0320 E000002591 57380 29/07/2017 
FDX0320 E000002592 60501 29/07/2017 

 

FEB6580 Z440023290 55412 24/07/2017 
FFO7850 Z440023399 55412 28/07/2017 

 

FFP9211 Z440023407 55412 28/07/2017 
FFX1490 Z440023344 55412 26/07/2017 

 

FHG9650 Z440023289 55412 24/07/2017 
FKS7309 B440222353 55250 24/07/2017 

 

FKU0726 Z440023375 55412 27/07/2017 
FKU1018 Z440023394 55412 28/07/2017 

 

FKU1032 Z440023328 55412 25/07/2017 
FKV7512 Z440023365 55412 27/07/2017 

 

FLI9024 B440238599 55411 20/07/2017 
FLM4932 B440238687 54870 18/07/2017 

 

FLO7990 Z440023408 55412 31/07/2017 
FMB8244 Z440023320 55412 25/07/2017 

 

FMB8363 Z440023378 55412 27/07/2017 
FMB8854 Z440023404 55412 28/07/2017 

 

FMB8946 Z440023280 55412 24/07/2017 
FMD6233 Z440023309 55412 25/07/2017 

 

FMD6254 Z440023337 55412 26/07/2017 
FMJ0966 B440238557 55680 20/07/2017 

 

FMM0823 Z440023391 55412 28/07/2017 
FNV3460 B440236928 57380 17/07/2017 

 

FOG6544 Z440023347 55412 26/07/2017 
FOP1422 Z440023294 55412 24/07/2017 

 

FOU0256 Z440023413 55412 31/07/2017 
FPG9993 Z440023376 55412 27/07/2017 

 

FPH5378 B440234874 55411 22/07/2017 
FPJ9219 Z440023343 55412 26/07/2017 

 

FRY5260 Z440023402 55412 28/07/2017 
FSA2144 Z440023350 55412 26/07/2017 

 

FUJ3270 Z440023327 55412 25/07/2017 
FVC4144 Z440023401 55412 28/07/2017 

 

FVO4559 Z440023385 55412 28/07/2017 
FWO0749 Z440023387 55412 28/07/2017 

 

FXO6245 Z440023422 55412 31/07/2017 
FXP4609 Z440023286 55412 24/07/2017 

 

FZD9470 B440234953 54522 22/07/2017 
FZD9470 B440234954 55250 22/07/2017 

 

GAG0804 Z440023321 55412 25/07/2017 
GBT1617 Z440023279 55412 24/07/2017 

 

GCX4750 Z440023374 55412 27/07/2017 
GDP0173 B440229923 60501 21/07/2017 

 

GIJ8803 Z440023299 55412 24/07/2017 
GIV6090 Z440023362 55412 27/07/2017 

 

GWK5546 B440238559 55680 20/07/2017 
GXS5950 Z440023295 55412 24/07/2017 

 

GZE8780 Z440023390 55412 28/07/2017 
HFU8302 Z440023316 55412 25/07/2017 

 

HFU8302 Z440023332 55412 26/07/2017 
IJO3859 Z440023302 55412 24/07/2017 

 

ISB4794 Z440023300 55412 24/07/2017 
JLS9268 Z440023304 55412 24/07/2017 

 

JQH0888 Z440023354 55412 27/07/2017 
KMX7402 Z440023301 55412 24/07/2017 

 

KMX7635 Z440023420 55412 31/07/2017 
KNG9642 O440000736 60683 18/07/2017 

 

KNG9642 O440000854 60683 21/07/2017 
KOM6474 Z440023386 55412 28/07/2017 

 

KPK4375 Z440023416 55412 31/07/2017 
KPR0765 Z440023314 55412 25/07/2017 

 

KXM1036 Z440023297 55412 24/07/2017 
LAI8964 Z440023409 55412 31/07/2017 

 

LBV6665 Z440023421 55412 31/07/2017 
LJX7180 Z440023352 55412 26/07/2017 

 

LQE5463 Z440023356 55412 27/07/2017 
MIF2388 B440237206 55680 20/07/2017 

 

MPK4551 Z440023366 55412 27/07/2017 
MTJ0407 Z440023293 55412 24/07/2017 

 

MTZ0205 B440237024 61570 21/07/2017 
OPK9934 Z440023324 55412 25/07/2017 

 

OZC3868 Z440023414 55412 31/07/2017 
PVA5911 Z440023353 55412 27/07/2017 

 

PYO9209 O440000508 60683 12/07/2017 
PYO9209 O440000540 60683 13/07/2017 

 

PYO9209 O440000761 60683 19/07/2017 
PYO9209 O440000843 60683 21/07/2017 

 

QAE9734 O440000541 60683 13/07/2017 
 

 
 

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2017. 
 
 

Luciana Viana 
Diretor do Departamento de Trânsito 

        
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de 
Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no 
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução 
do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados 
e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso 
queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para 
oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não 
tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2017.

Luciana Viana - Diretor do Departamento de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
07.08.2017.

Às dez horas do dia sete de agosto 
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 Nona 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 28.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 25.07.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo 
Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0083/17 Maheus 
Augusto Cardoso Nunes dos Santos. 
II– EXPEDIENTE: Ofício 021/17-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, 07 de agosto de 
2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 
2017, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
08.08.2017.

Às dez horas do dia oito de agosto 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 Nona 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 29.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 07.08.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR:   Vanderson Luiz da 
Costa DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0082/17 Sonia Almeida Rodrigues. 
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, 08 de agosto de 2017. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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 Nº 090/2017 (PMP 21908/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exame de 
ultrassonografi as, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 24/08/17 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2017 (PMP 21905/2017) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamento de proteção 
individual (EPI) para as secretarias da administração geral, conforme termo de referência”, por 
motivo de interrupção do fornecimento de energia elétrica na sede desta Prefeitura para manutenção 
da rede elétrica. O recebimento dos envelopes e a abertura da sessão serão realizados no dia 
21/08/2017, às 08h e 08h30, respectivamente, sem alteração do edital e do termo de referência.

PREGÃO Nº 094/2017 (PMP 22912/2017) 
Comunicamos que a 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)”, fi ca adiado com nova data de abertura, em 24/08/2017, às 
08h30, para alteração no termo de referência. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2017 (PMP 22920/2017) 
Comunicamos o adiamento sine die da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais 
de expediente afi m de atender aos diversos Departamento da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, para alteração. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 (PMP 16532/2017) 
A autoridade superior, ante a inabilitação do segundo colocado (Liga Pindamonhangabense 
de Futebol de Salão), que apresentou cópia simples do Atestado de Capacidade técnica (não 
autenticou), homologou, em 21/07/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem de futebol durante o exercício 
2017/2018 para campeonatos do Município”, em favor da empresa Liga Pindamonhangabense 
Municipal de Futebol LPMF, o item 01, no valor unitário de R$ 163,48. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2017 (PMP 19212/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação e Cultura, 
homologou, em 01/08/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios – vegetais congelados para preparo da alimentação escolar”, em favor da empresa 
Caco Comercial de Frutas Ltda, os itens 01, 02 e 04, nos valores unitários de R$ 10,60, R$ 10,60 
e R$ 13,20, respectivamente, e em favor de Hosana Comércio e Representação de Produtos 
Alimentícios em Geral EIRELI EPP, o item 03, no valor unitário de R$ 11,65. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2017 (PMP 20040/2017) 
A autoridade superior homologou, em 31/07/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança 
desarmada em eventos de iniciativa e executados pela Prefeitura no período de 12 meses”, em 
favor da empresa Altaseg Vigilância EIRELI EPP, os itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 
154,95, e R$ 149,95, respectivamente. 

PREGÃO Nº 080/2017 (PMP 20041/2017) 
A autoridade superior homologou, em 27/07/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de material elétrico para uso nas obras e manutenções diversas executadas 
no Distrito de Moreira César”, em favor das empresas: DL Ishizucka EPP, os itens 05, 08, 09, no 
valor total de R$ 3.830,00; HSX Comércio e Serviços EIRELI, os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no valor total de R$ 2.269,70. 

PREGÃO Nº 081/2017 (PMP 20042/2017) 
A autoridade superior homologou, em 26/07/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em transferência (desinstalação, remoção, 
reinstalação e starup) de central de módulo de ar medicinal de vácuo, de acordo com a NBR 
12.188 e RDC 50, com fornecimento de materiais necessários e mão de obra especializada na UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, em favor da empresa Anisio Roque Pereira 
ME, o item 01, no valor total de R$ 34.900,00. 

PREGÃO Nº 083/2017 (PMP 20044/2017) 
A autoridade superior homologou, em 01/08/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de óleos e lubrifi cantes para a manutenção de equipamentos agrícolas do 
setor de zootecnia do Polo Regional do Vale do Paraíba Convênio do Leite”, em favor da empresa 
Auto Posto Líder Village de Cruzeiro Ltda ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, no 
valor total de R$ 15.101,50. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 082/2017 (PMP 20043/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 26/07/2017, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de portas de segurança para serem utilizadas no COI, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 049/2017 (PMP 16132/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, e que cabe à administração rever seus atos, determinou, em 02/08/2017, a revogação/
cancelamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em locação 
de equipamentos totalmente automatizados, podendo ser interligados entre si através de esteira, 
para realização de exames de análises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento 
de todos os reagentes e insumos necessários para os exames, ao Laboratório Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com fulcro no artigo 49, da lei 8666/93, e súmula 
473 do STF. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 100/2016 (PMP 11270/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 21/07/2017, ao contrato 179/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de endoscopia”, para prorrogação até 
04/08/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Vieira 
Marques & Vieira Marques Complementação Diagnóstica S/S Ltda, o Sr Clovis Vieira Marques 
Junior. 

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Edital de Notifi cação
Controle SEOB-015/2017

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a empresa TAMRI RJ PARTICIPAÇÕES SA, 
responsável pelo imóvel localizado na Rua Frei Mauricio, Cadastrado sob a sigla NO.11.14.01.01.001, para 
que tome ciência do Termo de Embargo nº 011/2017 e Auto de Infração e Imposição de Multa nº 520, 
lavrados em função de demolição sendo executada sem prévia licença da Prefeitura, infringindo assim o 
Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, sendo embargado conforme o Artigo 213 Item I da Lei vigente.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “8ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 Aprovação de Ata 
 Prestação de contas – Casa Transitória 
 Diagnóstico e Capacitação das Equipes de Acolhimento 
 Informes 

 
Data:  15/08/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 

 
Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 

Presidente 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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Divulgação

“Leoas do Vale” comemoram 1 ano de criação

Domingo tem 
fi nal da “Copa da 
Amizade Sênior 
Cinquentão” 

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE.

***
Leoas do Vale, como 

é conhecido o time fe-
minino de rugby de Pin-
damonhangaba, come-
mora um ano de criação 
neste domingo (13). O 
time vem crescendo de 
acordo com o tempo, e 
a tendência é que essa 
evolução permaneça.

No início, no ano de 
2015, os treinos de ru-
gby eram no Distrito de 
Moreira César, no Cen-
tro Esportivo José Ely 
de Miranda, o Zito, mas 
somente existia o time 
masculino. Algumas 
mulheres começaram a 
assistir aos treinos e a 
se interessarem. Devido 
a esse interesse   foram 
criados um time femi-
nino e também o time 
juvenil.

Contudo,  com o pas-
sar do tempo as poucas 
mulheres que participa-
vam foram desistindo e 
acabou sendo encerra-
do o treinamento para 
a turma do time femini-
no.  

Em 2016, o time 
masculino começou a 
ganhar destaque na ci-
dade, e a história se re-
petiu: as mulheres assis-
tiam e se interessaram 
pela modalidade, mas 
dessa vez em um novo 
local: Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”. Houve 
a formação de um novo 
time feminino, com Jo-
nathas Souza se volun-
tariando para treinar as 
meninas.  

“O nosso time co-
meçou com a iniciativa 
da diretoria e Jonathas 
abraçou a ideia. Aos 
poucos nosso time foi 
crescendo, e é muito 
lindo ter acompanhado 
essa evolução que acon-
teceu neste primeiro 
ano. É um desenvolvi-
mento contínuo e esta-
mos batalhando para 
que a equipe continue 

crescendo”,  disse Car-
la Koehler e Amanda 
Aquino, as pilares do 
time.

No CE “João do 
Pulo”, dessa vez, a 
quantidade de pessoas 
interessadas foi maior. 
Já no primeiro treino, 
que aconteceu no dia 13 
de agosto de 2016, ti-
nham oito meninas, nú-
mero que foi aumentan-
do gradativamente até 
atingir a média atual de 
20 mulheres nos treina-
mentos.

As ‘Leoas’ vêm em 
constante evolução, 
não apenas em nú-
meros de atletas, mas 
também em resulta-
dos. Já participaram 
de dois campeonatos 
e de diversos amisto-
sos. 

Na primeira com-
petição, a Copa Vale, 
disputada no começo 
deste ano, realizada em 
duas etapas, com sede 
em Mogi e São José dos 
Campos, as meninas 
não conseguiram se-
quer classifi cação, mas 
obtiveram experiência. 
A segunda competição, 
um quadrangular reali-
zado em Lorena no mês 
de abril, foi histórica 
para as Leoas, consegui-
ram  a primeira vitória e 
terminaram em segun-
do lugar.

Há cerca de um mês, 
as ‘Leoas do Vale’ es-
tão com novo treina-
dor, Élcio Oliveira, que 
também é jogador do 
Pinda Rugby, e dis-
puta campeonatos 
pelos Leões do Vale. 
O time também tem 
uma nova capitã, 
Luana Menezes, que 
joga na posição pon-
ta/centro.

As mulheres que se 
interessarem estão con-
vidadas pelo time para 
assistirem aos treinos 
que acontecem às se-
gundas e quartas-feiras,  
às 20 horas, e aos sába-
dos, às 16 horas.

A grande fi nal da 
“Copa da Amizade 
Sênior Cinquentão” 
– categoria vetera-
nos de 50 anos –, 
acontecerá neste do-
mingo (13), no Cam-
po do Corinthians.  

A partida será dis-
putada entre os ti-

mes Estrela e Afi zp, 
às 9 horas, com en-
trada gratuita. 

O Campo do Co-
rinthians, também 
conhecido como 
“Cardosão”, fi ca na 
rua Cardoso, bairro 
Alto do Cardoso/Ma-
ria Áurea. Prestigie!

Atletas de Pinda participam do “Jogo das Estrelas” 
COLABOROU COM O TEXTO: 

JENNIFER GONÇALVES
***

 
No último dia 5, no 

Ginásio da Federação 
Paulista, em São Paulo, 
aconteceu o “Jogo das 
Estrelas”, realizado pela 
Confederação Paulista 
de Futsal. O evento reu-
niu os melhores jogado-
res do Campeonato Me-
tropolitano, em relação 
ao primeiro semestre 
do ano.

A Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer) teve três atletas 
convocados, sendo eles: 
Luiz Felipe, Brenno 
Gustavo e Luis Guilher-
me. Eles fazem parte da 

categoria sub 16, e pu-
deram participar  repre-
sentando a série A2, que 
disputou com os melho-
res da série A1.

Os atletas de Pin-
damonhangaba fazem 
parte do time que foi 
vice-campeão do Cam-
peonato Metropolitano. 

Agora, os jogadores es-
tão se preparando para 
disputar o Campeonato 
Estadual, que começa 
no dia 19 de agosto.

Pindamonhangaba 
está participando dos Jo-
gos Regionais do Idoso, 
que estão sendo realiza-
dos em São Sebastião pela 
primeira vez. A competi-

ção teve início na quarta-
feira (9) e segue até o dia 
13 de agosto. O município 
disputará nesta edição 
dos Jogos: atletismo, bo-
cha, buraco, coreografi a, 

damas, dança de salão, 
dominó, natação, tênis de 
mesa, truco, vôlei adapta-
do e xadrez. 

O prefeito Isael Do-
mingues, a presidente do 

Cidade disputa várias modalidades 
nos Jogos Regionais do Idoso 

Fundo Social de Soli-
dariedade, Cláudia Do-
mingues e o secretário 
de Esportes, Everton 
Chinaqui, estiveram 
presentes na solenidade 
de abertura da compe-
tição. “É muito impor-
tante apoiar os Jogos 
dos Idosos, pois este 
momento representa 
felicidade e qualidade 
de vida para eles. Que 
os representantes de 
Pindamonhangaba te-
nham uma excelente 
competição!”, destacou 
o prefeito.

A delegação de Pin-
da é composta por 101 
atletas da melhor idade, 
além da comissão técni-
ca e da equipe de apoio. 
A abertura do evento foi 
realizada na quinta-fei-
ra (10), às 13 horas, se-
guida da competição de 
coreografi a. Na parte da 
manhã, Pinda venceu  a 
partida de vôlei adapta-
do feminino A, por 2 a 0 
contra Franco da Rocha.

Os jogadores Luis Guilherme, Luiz Felipe e Brenno Gustavo representaram 
Pinda no evento

Divulgação

Divulgação

Delegação de Pinda levou 101 atletas para São Sebastião
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2017

Muitas bênçãos

Para a supermãe, esposa e amiga, a 
professora Letícia Fujarra. Ela soprou 
velinha na última quinta-feira, 10 de 
agosto. Saúde, sucesso e bênçãos infi ni-
tas é o desejo do esposo Nilson Luis, dos 
fi lhos Taissa, Victor e Vitória, e de todos 
os amigos e familiares. 

Novo ciclo

Tudo de mais lindo para a jornalista Aline Gomes, 
aniversariante do dia 8 de agosto. Que seu novo ciclo 
seja recheado de bênçãos, de alegria e de muitas con-
quistas. São votos do esposo Newton, do fi lho João (na 
foto), das comadres Alessandra e Adriana, da Cecília, 
da equipe Communicare, dos amigos e da sua família.

Boa ação!

Um grupo de voluntários promoveu uma gran-
de festa para os idosos do Lar Irmã Teresinha, em 
Pindamonhangaba. Formado por comerciários e 

comerciantes do segmento de festas, o grupo fez a 
ornamentação do local com flores e recebeu com 
carinho todos os internos. A reunião contou com 
muita diversão e bate-papo entre os idosos e os 
voluntários.

Muitas 
bênçãos!

Para Eunice Car-
doso, que completa 

mais um ano de vida 
no próximo sábado 
(12) e recebe todo o 

carinho dos fi lhos 
Elton e Patrícia (fo-

tos) e dos amigos da 
Igreja do Evangelho 

Quadrangular.

Felicidade!

Para a jovem Priscilla, que fez aniversário na quar-
ta-feira, 9 de agosto. Recebeu os cumprimentos e todo 
o carinho dos amigos e familiares, principalmente dos 
pais Gilson e Sheila, e da irmã Dara.

Princesa!

A pequena princesa 
Laura fez aniversá-
rio no dia 29 de julho 
e contou com todo o 
amor e votos de felici-
dades dos pais corujas 
Rodrigo e Dani e do 
vovô Irineu.

Tudo de bom

Para Jair Figueira, que comemorou 70 anos no dia 
9 de agosto. Ele recebeu o carinho da esposa Salete; dos 
fi lhos; dos netos João Paulo, Alex, Pedro Flávio, Victor, 
Júnior e Matheus, Isabela, Maria Fernanda e Mirela;; 
dos bisnetos Maria Alice e Maria Clara, que pedem a 
Deus que o abençoe e lhe dê muita saúde, paz e alegria.
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