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Etec divulga locais do Vestibulinho
A Escola Técnica Estadual (Etec) divulgou, na terça-feira (19) os locais do exame do Vestibulinho para o 

segundo semestre de 2018. A prova será aplicada em Pindamonhangaba no próximo domingo (24). 
PÁGINA 3

Divulgação

“ESPORTE DO BEM” 
É SUCESSO NO 
“JOÃO DO PULO”

GERDAU ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

PROGRAMA DE ESTÁGIO

EQUIPE SEMELP REPRESENTA 
A CIDADE NA SUPERLIGA 
DA MELHOR IDADE

PROJETO 
GURI ABRE 34 
VAGAS PARA 
O SEGUNDO 
SEMESTRE EM 
PINDA

O Projeto Guri abriu 
34 vagas para o segundo 
semestre deste ano, nos 
cursos de instrumentos 
musicais, canto coral e 
iniciação musical, em 
Pindamonhangaba. 
Interessados podem 
se inscrever até 29 de 
junho.

PÁGINA 5 PÁGINA 2 PÁGINA 5

PÁGINA 7

A relação está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br e o exame começa às 13h30
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POR UM BRASIL DIFERENTE...
Causou espanto na Co-

munidade Científi ca Na-
cional o anúncio da con-
ceituada neurocientista 
Suzane Herculano Houzel 
de sua ida, em defi nitivo, 
para os Estados Unidos 
da América. A referida 
cientista é autora de best-
sellers sobre neurociência 
e de estudos importantes e 
de impacto sobre a arqui-
tetura cerebral, e está a 
caminho da Universidade 
de Vanderbilt em Nashvil-
le (USA) onde, por certo, 
terá amplas condições de 
pesquisa.

 O principal motivo 
que a faz deixar o Brasil 
é simplesmente o enges-
samento que se aplica 
não só à questão salarial, 
como às condições de pes-
quisa além de falta de es-
tímulo e pouca recompen-
sa para o mérito.Temos 
bons cientistas no Brasil, 
mas, faltam-lhes sobre-
tudo condições. Há pro-
jetos fantásticos sem, no 
entanto, serem destinados 

recursos para os mesmos. 
A Dra. Suzane Houzel ti-
rava dinheiro do próprio 
bolso para fi nanciar o seu 
laboratório.

 Muito se fala no 
nosso sofrido país sobre 
as desigualdades sociais: 
de um lado, uma mino-
ria que detem a riqueza 
nacional, e, de outro, a 
grande maioria em con-
dições precárias de sub-
sistência. Espanta-me, 
sobremodo, a escala de 
valores. Um jogador de 
futebol sai do Brasil para 
ganhar milhares de euros 
no Exterior, enriquecer, 
em nada contribuindo 
para o desenvolvimento 
do nosso país. Só para se 
ter uma ideia: há joga-
dor brasileiro na Europa 
que ganha , em um mês, 
mais de 300 mil euros! A 
cientista em pauta, com 
Mestrado, Doutorado, 
Pós-Doutorado e anos de 
trabalho em laborató-
rio, levaria, no mínimo, 
três anos para ganhar o 

que  o referido atleta, que, 
muitas vezes, nem sabe 
cantar o Hino Nacional 
Brasileiro, aufere nesse 
curto espaço de tempo.E 
tem mais: a nossa `Pá-
tria de chuteiras” como 
dizia o teatrólogo Nelson 
Rodrigues, por força da 
mídia, os reverencia como 
heróis! O grande Herói 
Nacional, diga-se de pas-
sagem, é o PROFESSOR! 
Convém salientar que a 
desigualdade existe  tam-
bém na comunidade do 
futebol, pois, raríssimos 
chegam a ser um Neymar. 
A maioria esmagadora 
ganha salários de misé-
ria nos times de quarta, 
quinta divisão e daí por 
diante. Essa mesma mídia 
cruel cria uma realidade 
virtual, um sonho impos-
sível, fazendo com que 
milhares de pais paguem, 
sem poder, escolinhas de 
futebol, na vã esperan-
ça de que seus fi lhos, um 
dia integrem essa elite do 
futebol, onde o salário é 

dreamstine.com

hiperinfl acionado. O que 
resta após esse processo? 
Frustração dos pais e dos 
jovens!

 Há que se mudar 
esse paradigma! Levar 
aos jovens outra pers-
pectiva. Promover o in-
centivo à Cultura, à me-
ritocracia, para que essa 
realidade mude, e, tenha-
mos um Brasil do futuro 
alicerçado em outros va-
lores, mais progressista e 
menos desigual. Somente 
pela Educação é que che-
garemos ao almejado fu-
turo para a nossa pátria.

Gerdau abre inscrições para 
programa de estágio

Faculdade comemora 
10 anos de atividades 
em Pindamonhangaba

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A  Faculdade Anhan-

guera promoverá um 
evento benefi cente em 
comemoração à  sua 
primeira década de fun-
cionamento em Pinda-
monhangaba. A festa 
solidária acontecerá no  
sábado (23), a partir das 
22 horas, no salão do 
Paineiras Country Club. 
Os ingressos custam R$ 
20 e já estão disponíveis 
para venda nas lojas 
Neto Jeans e Kibe Kid.

A instituição de en-

sino oferece cursos de 
graduação, pós-gradua-
ção lato sensu e de ex-
tensão e realiza proje-
tos sociais na cidade. A 
verba arrecadada com 
a bilheteria será desti-
nada ao Lar da Criança 
Irmã Júlia, Lar Irmã 
Terezinha e Lar São Ju-
das Tadeu. 

A animação musical 
do baile contará com  a 
“Banda La Brava”, que, 
dentre seus músicos, 
tem a ex-integrante do 
programa televisivo 
“The Voice Brasil”, Ra-
faela Faria.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A Gerdau deu início 

ao sistema de inscrição 
para cerca de 100 vagas 
de estágio em 14 esta-
dos do Brasil. A unidade 
da produtora de aço em 
Pindamonhangaba será 
um dos sete locais do 
Estado de São Paulo que 
receberão a nova turma 
de estudantes universi-
tários. Os candidatos te-
rão até o dia 29 de junho 
para preencherem o for-
mulário no site http://
www.vagas.com.br/ger-
dau-programa-estagio. 
Após as inscrições, a eta-
pa de seleção acontecerá 
nos próximos meses e a 
previsão é de que os es-
tágios comecem em se-
tembro, com duração de 
até 18 meses.

A oferta integra o ob-
jetivo geral do “G.Start”, 
programa nacional da 

A unidade de Pinda receberá estagiários do programa “G.Start”

empresa, que foca na 
disponibilização de 
uma experiência com-
plementar à formação 
acadêmica dos alunos 
de variadas áreas do 

Ensino Superior. Nes-
te concurso de 2018, as 
vagas são direcionadas 
aos cursos de Engenha-
ria, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, 

Matemática, Adminis-
tração, Psicologia, De-
sign, Logística, Sistemas 
de Informação, Marke-
ting, Comunicação e Pu-
blicidade e Propaganda.

Senac oferece curso de curta duração 
de técnicas de artes cênicas
O Senac Pindamo-

nhangaba vai promo-
ver a Ofi cina de Tea-
tro, que proporciona 
ao aluno mais que 
a iniciação teatral. 
Com carga horário de 
42 horas, a Ofi cina de 
Teatro ensina noções 
básicas da técnica fí-
sica e vocal do ator, 
além de habilidades 
como concentração, 
coordenação, auto-
confi ança, segurança 
e agilidade, visando 

aprimorar a presen-
ça cênica do aluno.

“Desenvolvemos 
competências huma-
nas que contribuem 
com o crescimento 
individual e, conse-
quentemente, o cole-
tivo. Com isso, melho-
ramos a performance 
e o desempenho dos 
profi ssionais de qual-
quer área de atua-
ção”, afi rma Geovane 
Gonçalves Pereira, 
docente da área de 

comunicação e artes 
da unidade.

Ele ressalta que 
o mercado procura 
profi ssionais dinâmi-
cos e que tenham ra-
ciocínio rápido dian-
te dos fatos. “Por isso, 
excitamos o poten-
cial de criatividade 
de cada participante 
para que ele assu-
ma o protagonismo 
em situações impor-
tantes da vida pes-
soal e profi ssional, a 

partir de um treina-
mento adequado que 
abrange a melhor 
preparação da fala, 
com exercícios cor-
porais, vocais e jo-
gos teatrais”, explica 
Geovane.

Para mais infor-
mações e inscrições, 
acesse o Portal Se-
nac: www.sp.senac.
br/pindamonhanga-
ba. A unidade está 
localizada na rua Su-
íça, 1.255 – Santana.

Em prol da cultura 
brasileira     

Se você tem projetos culturais e 
precisa de apoio, confi ra mais uma 

oportunidade: a Caixa Econômica Federal 
abriu, nesta semana, seleção pública para 
patrocínio de projetos culturais para 2019 e 
2020. 

Segundo a assessoria da instituição, serão 
analisados projetos nos segmentos: artes 
visuais, cinema, dança, música, teatro e 
vivências. 

A Caixa destinará R$ 39 milhões para 
aplicação nos projetos selecionados pelo 
programa, em 2019.  Além de ser uma 
oportunidade para os produtores, “o 
investimento em cultura contribui para o 
desenvolvimento econômico do País e leva 
arte e lazer para a sociedade”.

As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela internet, no site 
“Programas Culturais Caixa”. Será admitida 
a inscrição de até 10 projetos por proponente

Quem tiver interesse tem até o dia 03 
de agosto para inscrever seus projetos. 
Participe!

Reprodução / Internet
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Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
através da listagem 

divulgada pela escola 
técnica estadual (etec), 
os inscritos no processo 
seletivo de ingresso na 

instituição em Pindamo-
nhangaba podem confe-
rir onde farão o exame 
no próximo domingo 
(24). a relação está dis-
ponível no site www.
vestibulinhoetec.com.
br e nas sedes em que o 

Colaborou Com o texto: 
bruna silva

***
 a Prefeitura de 

Pindamonhangaba, 
por meio da secretaria 
municipal de serviços 
Públicos, realiza, nesta 
semana, obras de im-
plantação de um sarje-
tão e rebaixamento de 
sarjeta na rua eduardo 
da silva neto, no Jar-
dim mariana.

De acordo com a 
smsP-secretaria mu-
nicipal de serviços Pú-
blicos, os bairros mom-
baça e Jardim mariana 
estão sendo contempla-
dos com diversas ações 
relacionadas ao sistema 
de drenagem e captação 
de águas pluviais. e es-
tas obras são  melhoria 
no sistema de escoa-
mento e drenagem.

as ações iniciaram 
com a limpeza e manu-
tenção do córrego do 

mombaça, com a lim-
peza da calha, remoção 
do material acumulado 
e o excesso de material 
vegetal, potencializan-
do o sistema de escoa-
mento. Depois, foram 
realizadas as limpezas 
dos ramais e caixas que 
devido ao acúmulo de 
areia estavam traba-
lhando com  seu poten-
cial reduzido. Foram 
construídas também 
caixas tipo boca de lobo 
e ala de contenção em 
trechos da rua Carlos 
de Castro. segundo o 
coordenador do setor 
de drenagem, thia-
go Gonçalves, em um 
estudo mais detalha-
do e com participação 
dos moradores, foram 
apontados problemas 
antigos que, por in-
termédio das ações de 
drenagem, os transtor-
nos causados foram so-
lucionados.

Candidatos já podem consultar 
locais do vestibulinho da etec

Prefeitura 
continua obras 
de drenagem no 
Jardim mariana

candidato deseja estudar.
A prova do fim de se-

mana começará às 13h30 
e terá quatro horas de du-
ração. sendo que, os por-
tões das escolas estarão 
abertos a partir das 12h30 
e não será permitida a 
entrada de nenhum dos 
possíveis ingressantes do 
segundo semestre de 2018 
após o horário determina-
do para o início do vesti-
bulinho.

além disso, cada can-
didato deve levar caneta 
esferográfica de tinta pre-
ta ou azul, lápis preto nº 
2, borracha e régua para 
a realização da prova. 
também será necessária 
a apresentação de algum 
documento de identida-
de válido em todo o País: 
rG; cédula de identidade 
de estrangeiros; Carteira 
nacional de Habilitação; 
Carteira de trabalho e 
Previdência social; pas-
saporte brasileiro dentro 
da validade ou documento 
expedido por ordens ou 
conselhos profissionais, 
dentro da validade.

O exame acontecerá 
no domingo (24), a 

partir das 13h30 

Inscrições para o ProUni 
2018 começam no dia 26

as inscrições para o 
segundo processo seleti-
vo de 2018 do Programa 
universidade Para todos 
(Prouni) começarão na 
próxima terça-feira (26). 
a oferta para o período é 
de 174.289 vagas, sendo 
68.884 bolsas integrais 
e 105.405 parciais, em 
1.460 instituições de en-
sino superior do País. a 
portaria foi publicada na 
segunda-feira (18), no Di-
ário Oficial da União.  

os candidatos devem 
ser alunos brasileiros que 

não possuam curso supe-
rior e que tenham cursado 
o ensino médio completo 
na rede pública ou como 
bolsista integral na rede 
privada. 

também podem solici-
tar o benefício estudantes 
que fizeram uma parte do 
ensino médio na rede pú-
blica e a outra na rede pri-
vada com bolsa, pessoas 
com deficiência e profes-
sores da rede pública de 
ensino. 

É necessário ter feito o 
exame nacional do ensi-

no médio (enem) de 2017, 
tendo alcançado no míni-
mo 450 pontos e nota su-
perior a zero na redação.  

o estudante que quiser 
uma bolsa integral deve 
ter renda familiar per ca-
pita de até um salário mí-
nimo e meio. as bolsas 
parciais de 50% são dire-
cionadas aos alunos que 
têm renda familiar per ca-
pita de um e meio até três 
salários mínimos.  

Quem conseguir bolsa 
parcial sem ter condições 
financeiras de arcar com a 

outra metade do valor da 
mensalidade pode utilizar 
o Fundo de Financiamen-
to estudantil (Fies). 

as inscrições deverão 
ser realizadas apenas pela 
página do programa na 
internet, até as 23 horas 
e 59 minutos do dia 29.  

a lista dos candidatos 
pré-selecionados esta-
rá disponível na página 
do Prouni na internet a 
partir do dia 2 de julho 
para a primeira chama-
da e 16 de julho para a 
segunda. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Para se inscrever é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2017
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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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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

 

 

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Vereadores ouvem atentamente as explicações do Secretário de Finanças 
e Orçamento da Prefeitura na Audiência Pública de prestação de contas 
das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2018, do Executivo

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB), presidente 
da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba, presidiu a 
Audiência Pública relati-
va à prestação de contas 
das Metas Fiscais do 1º 
Quadrimestre de 2018, da 
Administração Munici-
pal, realizada no dia 29 de 
maio às 9 horas, no plená-
rio “Francisco Romano de 
Oliveira”, com a participa-
ção dos vereadores Carlos 
Moura – Magrão (PR), Jor-
ge da Farmácia (PR) e Ra-
fael Goffi (PSDB) na mesa 
dos trabalhos e o Chefe da 
Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria da Câmara, Fa-
biano Rosa do Amaral.

A Audiência Pública 
é feita em cumprimen-
to à Lei nº 101/2000, Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF), que tem como 
principais metas: o Pla-
nejamento, o Controle e a 
Transparência das contas 
municipais, com objetivo 
de levar o município a re-
duzir o endividamento e 
apresentar superavit orça-
mentário e financeiro.

O Secretário Municipal 
da Fazenda e orçamen-
to, João Carlos Muniz, 
abordou na audiência a 
execução das Receitas e 
Despesas, bem como os 
Resultados Orçamentário, 

Administração Municipal apresenta números 
e dados � nanceiros do 1º Quadrimestre

de 2018 em Audiência Pública
Prestação de Contas foi feita pelo Secretário da Fazenda e Orçamento; contas municipais das

áreas da Saúde, Educação e Administração foram mostradas aos vereadores e à população

Primário e Nominal, Res-
tos a Pagar, Despesas com 
Pessoal, Dívida Consolida-
da Líquida e Aplicação na 
Saúde e Educação e Aber-
tura de Créditos Adicionais 
Suplementares.

Execução 
Orçamentária
De acordo com a plani-

lha feita pela Secretaria de 
Finanças, as Receitas nes-
te 1º quadrimestre apre-
sentaram uma realização 
de R$ 151.444.961,14, que 
representa 32,3% do Or-
çamento, no valor de R$ 
469.500.000,00; sendo 
R$ 459.499.000,00 de 
Receitas Correntes e R$ 
10.001.000,00 de Capital.

As despesas empenha-
das até o 1º quadrimestre 
representaram 44,1% e as 
liquidadas 27,9%, do orça-
mento anual atualizado.

As despesas empenha-
das registraram um deficit 

de R$ 54.688.567,60 e as 
despesas liquidadas tive-
ram um superavit de R$ 
25.878.689,26.

Resultado
primário
O Resultado Primá-

rio no 1º quadrimestre de 
2018 apresentou um supe-
ravit de R$ 34.590.794,57. 
O valor previsto e atu-
alizado do Orçamento 
para o exercício foi de R$ 
12.236.100,45, deficitário. 
Excluem-se desta apura-
ção os valores de Receitas 
(R$ 591.038,76) e Despe-
sas (R$ 273.556,60).

Neste 1º quadrimestre 
de 2018, a arrecadação 
com aplicação financeira 
cobriu 100% das despe-
sas financeiras. Quanto 
ao Resultado nominal, o 
Secretário informou que a 
disponibilidade de Caixa é 
superior ao valor da Dívi-
da, e portanto, não houve 

apuração de Resultado No-
minal.

Restos a pagar
Até o 1º quadrimestre 

de 2018 foram pagos o va-
lor de R$ 20.634.480,13, 
que corresponde a 77,7% 
do valor inscrito.

Todos os pagamentos 
foram efetuados dentro 
das normas estabelecidas.

A disponibilidade fi-
nanceira no período foi de 
R$ 52.165.138,37.

Despesa 
com Pessoal
As despesas com pesso-

al atualizada até o 1º qua-
drimestre totalizaram R$ 
209.808.060,50, repre-
sentando 52,16% da Recei-
ta Corrente Líquida.

Despesas 
com Saúde
As despesas empe-

nhadas da Saúde até o 1º 
quadrimestre de 2018 for-
malizaram a quantia de 
R$ 54.325.321,65, corres-
pondentes a 44,31 % das 
receitas arrecadadas. As 
despesas efetivamente li-
quidadas corresponderam 
a 26,05%.

O percentual mínimo de 
aplicação do orçamento na 
área da saúde é de 15%.

Despesas 
com Ensino
As despesas com Educa-

ção até o 1º quadrimestre 
de 2018, atingiram o valor 
de R$ 28.252.421,18, relati-
vas a 23,04 % das receitas 
arrecadadas, base da apli-
cação.

Créditos adicionais
Conforme autorizado na 

Lei do Orçamento, o limite 
para abertura de créditos 
adicionais suplementares 
é de 8%, em conformida-
de com a recomendação 
do Tribunal de Contas do 
Estado, que este percentu-
al fique próximo do índice 
inflacionário.

A utilização de crédito 
até o 1º quadrimestre atin-
giu 2,91% do orçamento, 
permanecendo dentro do 
disposto na legislação vi-
gente.

Ao concluir a apresen-
tação das Contas do Muni-

cípio, o Secretário da fa-
zenda e Orçamento, João 
Carlos Muniz, agradeceu 
aos presentes, certo do 
entendimento de controle 
e transparência nos de-
monstrativos apresenta-
dos.

Participação
Popular
Todas as Audiências 

Públicas são abertas à po-
pulação, inclusive para 
questionamentos pelo pú-
blico presente e pelos ve-
readores. Além disso, são 
transmitidas ao vivo pela 
TV Câmara, no canal 4 da 
operadora NET e pela in-
ternet, através do portal: 
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.

A Câmara de Pindamonhangaba informa que nos dias em que os jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo forem realizados no período da manhã, não 
haverá expediente (será facultativo). Já nas datas em que as partidas acontecerem no 
período da tarde, o expediente será das 8h00 às 12h00, conforme o ATO Nº 13, DE 07 
DE JUNHO DE 2018, publicado no Departamento de Administração da Casa.

Extrato de Contrato – 2018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
CONTRATO n.º N° 007/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 31/2018 - Lei n.º 

8.666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II.
Objeto: Prestação de serviços de recortes eletrônicos de Diários Ofi ciais. 
Valor total: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.

Expediente na Câmara de Pindamonhangaba terá horário
alterado em dias de jogos da Seleção Brasileira

ORDEM DO DIA

22ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 25 de junho de 2018, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 39/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 80/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar e especial”.

III. Projeto de Lei n° 81/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar e especial”.

 Pindamonhangaba, 19 de junho de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Tribuna Livre: Sr Elias Rivelle de Freitas
Assunto:     Os portadores de defi ciência intelectual e os desafi os no mercado de trabalho.

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

Obs.: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem do 
Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido 

a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
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“Esporte do Bem” é sucesso no “João do Pulo”

Guerreiras Pinda joGam com raça na 
semifinal da coPa Paulista de futsal

Equipe Semelp representa a cidade na Superliga da Melhor Idade

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
 n0 sábado (16), a 

Semelp - Secretaria de 
esportes e lazer reali-
zou o “Projeto esporte 
do bem”.

o frio não incomo-
dou os participantes 
do evento, que come-
çou ainda pela manhã, 
com alunos de todas 
as modalidades ofe-
recidas pela Semelp. 
De acordo com os or-
ganizadores,  embora 
esteja focado nos alu-
nos que treinam pela 
Secretaria de espor-
tes, o evento foi aber-
to ao público e às ou-
tras crianças na faixa 
etária de 6 a 10 anos. 
Cerca de 320 crianças 
participaram do mo-
mento de recreação. 

o intuito do projeto 
é estimular através da 
prática de esportes a 
consciência ambiental 
nas crianças, envolvi-
mento dos familiares, 
para que elas possam 
ter uma formação so-
cial mais responsável.

a gestora da Semelp, 
Priscila mateus, relata 
que o evento, de forma 
geral, possui o intuito 
de resgatar o contato 
com brincadeiras e jo-
gos sustentáveis que 
foram construídos a 
partir de materiais de 
reuso ou recicláveis. 
Durante esta edição 
do “Projeto esporte do 
bem”, foram arrecada-
dos durantes os meses 
de maio e junho cerca 
de 18 mil latinhas da 
alumínio, 8,5 mil gar-
rafas pets, 275 tubos 
de pasta de dente; to-
talizando 26.853 resí-
duos.

Colaborou Com o tex-
to: bruna Silva

***
 as Guerreiras Pin-

da Futsal largaram 
na frente no primeiro 
jogo da semifinal da 
Copa Paulista de fut-
sal feminino. o jogo 
aconteceu na noite do 
último sábado (16), 
no ginásio do alto 
tabaú, em Pinda.

entraram em qua-
dra para defender 
P i n d a m o n h a n g a -
ba: Jéssica, Darielli, 
liandra, Josi, Carol, 
Débora, Waleska, 
Dani,  Duda, analuz, 
arinne, madu, thay-
ná, Samanta, sob o 
comando do técnico 
marcio Silva, auxiliar 

técnico alex Santos e 
preparador de goleiras 
Gledson Panda.

Com um jogo mui-
to intenso por parte 
das Pindenses, thai-
ná abriu o placar logo 

no início. Waleska 
marcou em seguida e 
novamente thayná, 
fechando o primeiro 
tempo em 3x0 para as 
Guerreiras Pinda.

no segundo tempo, 

com um jogo mais cau-
teloso, as meninas jo-
garam no contra ataque 
e em um deles Josi fez 
o 4° gol concretizando 
assim o placar em 4 x 0 
para Pinda, que agora 

precisa de um empate 
no jogo de volta pra ga-
rantir uma vaga na final.

o próximo jogo das 
Guerreiras é neste 
domingo (24), em Pi-
racicaba.

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

*** 
os atletas da me-

lhor idade da Secreta-
ria de esportes e lazer 
de Pindamonhangaba 
participaram, no fim 
de semana, da abertura 
do 7º Polo da Superliga 
melhor idade – voleibol 
adaptado, em ilhabela.

a Superliga da me-
lhor idade é organizada 
pela Confederação bra-
sileira de voleibol adap-
tado e nove cidades da 
região estão participan-

do: Pindamonhanga-
ba, Guaratinguetá, São 
José dos Campos, lo-
rena, Cruzeiro, igaratá, 
ubatuba, São Sebastião 
e ilhabela.

“a participação neste 
campeonato será mui-
to importante para que 
nossas equipes de vo-
leibol adaptado tenham 
mais ritmo de jogo, pois 
nossa região não ti-
nha outro campeonato 
oficial, além do Jori”, 
comenta a gestora de 
esportes, marilda oli-
veira.

nesta primeira ro-
dada dos jogos, Pin-
damonhangaba teve 
duas vitórias nas cate-
gorias +59 feminino e 
masculino: Pinda 2 x 
0 ilhabela e Pinda 2 x 
1 igaratá, respectiva-
mente.

a próxima etapa dos 
jogos será em Pinda, 
no dia 14 de julho. 
as expectativas de 
Pinda são as melho-
res possíveis, devido 
ao bom desempenho 
que as equipes vêm 
apresentando.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O evento teve o objetivo de resgatar o contato com jogos e brincadeiras sustentáveis
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

FAMÍLIAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS EM JUNHO DE 2018

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
ADRIANA CRISTINA DE LIMA                                              23662822845
AIRTON MARCELINO DOS REIS                                             12366986183
ALESSANDRA LEMOS                                                      12703229234
ALEXANDRA DA SILVA LOPES SABOIA                                       20778543743
ALINE DE FATIMA DAMIAO                                                16084313826
ALINE RODRIGUES DE PAULA DOS SANTOS                                   20785063018
ALYNE DOLORES DE CARVALHO JUNQUEIRA                                   16030114264
AMANDA CRISTINA SALUM LEMES MARINHO                                   21267505410
AMANDA DAIANE BAILAN                                                  16154082119
ANA CAROLINA BRAGA EL KHATIB GAMA                                     21218438985
ANA CAROLINA BUENO DOS SANTOS                                         21224088583
ANA CAROLINA DE PAULA                                                 16102553021
ANA CAROLINE FAUSTINO DE OLIVEIRA                                     21269616082
ANA DE SOUZA DA CONCEICAO                                             12456974680
ANA GABRIELE DE CASTRO MARIANO                                        21224208309
ANA LIDIA DE ABREU                                                    16019828701
ANA MARIA APPOLINARIO                                                 12457799025
ANA MARIA FABRICIO LEAL                                               20785049155
ANA NATALIA ALVES                                                     16091307062
ANA PAULA RODRIGUES MARCONDES                                         12409420291
ANA PAULA SANTOS MONTEIRO                                             21252797569
ANA PAULA SILVA FIRMINO                                               20115236990
ANA RENATA LAZARIM                                                    12700663243
ANA STELLA DORAT MONTEIRO MOREIRA                                     20778575033
ANDERSON VIEIRA DA SILVA                                              12493107200
ANDREIA ALVES GARUFFI MARCONDES                                       21219074758
ANDREIA APARECIDA PEREIRA GOMES                                       16019793142
ANDREIA BARBOSA DE CARVALHO                                           16019793304
ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA                                         16019798012
ANGELA CRISTINA RODRIQUES SILVA                                       23821836462
ANGELA DA SILVA                                                       20141213366
ANGELA REGINA LEMES                                                   21244208169
ANGELICA APARECIDA BARBOSA SILVA                                      16121166267
ANGELICA MONTEIRO                                                     16019805884
BEATRIZ LAZARIO DE OLIVEIRA                                           20781338934
BEATRIZ MANHAES DA COSTA                                              23822439408
BIANCA DE JESUS RODRIGUES                                             20782392371
BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA                                           16143103977
BRUNA PEREIRA MUNFORD                                                 16144234358
CAMILA DE OLIVEIRA ALVES                                              20785063743
CARINA ALVES ABDO                                                     13055734237
CARLOS ALBERTO DE CASTRO                                              12431873694
CARLOS EDUARDO AHRENS                                                 12493909250
CARMEN LUCIA PIRES LOPES                                              16491058442
CELIA APARECIDA DIAS                                                  12979618170
CELIA DOLORES DE OLIVEIRA                                             12388433268
CELITA ROSA DO AMARAL                                                 16544772438
CLAUDEMIR EFIGENIO DOS SANTOS                                         12783782814
CRISTINA COSTA                                                        16369347400
CRISTINA GUILHERMINA DE OLIVEIRA                                      23777660457
CRISTINA SUIM DE DEUS                                                 20430449989

FONTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

FAMÍLIAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS EM JUNHO DE 2018

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
DAIANE APARECIDA DA SILVA                                             23821532242
DAIANE FERREIRA ANDRADE DA CRUZ                                       16019900518
DAISY DO NASCIMENTO ARROYO                                            12849944221
DALVANA DE MELO ALVES                                                 21235881344
DANIELA APARECIDA DA SILVA COSTA                                      12830781246
DANIELA MARIA DA SILVA                                                16313242603
DARLEN NIATA MONTEIRO DE OLIVEIRA                                     21211125221
DARLENE DA SILVA CUNHA                                                20785112876
DEBORA MONTANHAS DE JESUS CARVALHO                                    12652068077
DIANA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO                                  12948720224
DIEGO JOSE RAMOS DOS SANTOS                                           16019947646
DIRCE DE LURDES DE OLIVEIRA                                           12179731673
EDNA CRISTINA AZEVEDO                                                 13042974234
ELCIO DA SILVA                                                        12378874350
ELIANA APARECIDA DE CAMPOS                                            10880971522
ELIANA MORENO DE MELO                                                 20106573270
ELIANE CHAGAS DE JESUS MARQUES                                        16020014283
ELISANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES                                      23640977749
ELIZABETE DOS SANTOS SOARES                                           12447997053
ERIKA FERNANDA CANDIDO DE ASSIS                                       16091665341
ERNESTINA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA                                  12285612771
ESTELEN CINTIA TURINO                                                 16272253177
FABIANA CAETANO GALVAO                                                12981375263
FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA                                           16321521877
FERNANDA LETICIA MENDES MARTINS                                       20778534477
FERNANDA STEFANI DOS SANTOS                                           12647873234
FLAVIA DE MELLO ANDRADE                                               21067327330
FLAVIA FORTES DE LIMA                                                 16194727994
GABRIELA DE CARVALHO RANGEL                                           22006969152
GABRIELA DOS SANTOS GARCIA                                            23821635629
GABRIELA MOREIRA MODESTO                                              16194769085
GABRIELLA DA SILVA SANTOS                                             13315069858
GERUSA CRISTIANE SANTOS A BASSOTTI                                    19038812119
GIANE EUFRAZIO ALVES                                                  16205002680
GRAZIANE DA SILVA                                                     23821715177
GRAZIELA DE OLIVEIRA                                                  16290409272
INGRIND LUANA MACEDO SILVA                                            20045671561
IRENI PAULINO                                                         16233388512
IRIS MARIA DANTAS                                                     20209587681
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS                                            16312421121
ISABEL CRISTINA GUIMARAES NOSCHANG                                    12612499247
ISABELLA APARECIDA DE SOUZA ALVES                                     16308994007
IVO DA CONCEICAO                                                      12314303522
JACIRA MARTINS DE MELO                                                16233427003
JACQUELINE ARRUDA DA SILVA SALGADO                                    20781334718
JAQUELINE ALVES DE LIMA                                               13391485891
JAQUELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO                                       16194838133
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA                                           13046599225
JENNIFER CIBELE FONTES FERREIRA                                       23820447039
JESSICA ALFREDO OTACILIO PINTO                                        16204993063
JESSICA RAFAELA GONCALVES LIMA                                        16231591833

FONTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

FAMÍLIAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS EM JUNHO DE 2018

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
JESSIKA PRISCILA DE SOUZA NISIO                                       16315939482
JOICE FRANCINE PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS                             23730468495
JOSE BRAGA AMORIM                                                     10437249562
JOSE CARLOS ALBERTO SILVA                                             12396956398
JOSE DIOGO DOS SANTOS                                                 12946575235
JOSE ROBERTO MONTEIRO                                                 12068266417
JOSE SALGADO                                                          10742307015
JOYCE CARLA CORREA                                                    20434944577
JOYCE FABIANA APOLINARIO                                              12676869266
JOYCE NATALE VILEGAS DE OLIVEIRA                                      16247562455
JULIANA MAIARA ROSA MACHADO                                           16309286227
JULLY STHEFANY TORQUATO PEDRO                                         23713623003
JUSCELINO FERREIRA COSTA SILVA                                        20785120860
KAROLLINE HERNANDES BERGONZINI                                        15272445140
KATIA FELICIANO DI FABIO                                              23821870024
KATIANE DA SILVA ROQUE                                                16205182425
LAIANE APARECIDA CONCEICAO VERONES                                    16407680930
LAIS HELENA FERNANDES DA SILVA                                        20782398728
LARISSA DE JESUS BATISTA                                              23791210595
LEILA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS                                    23821995056
LETICIA DOS SANTOS NAZARETH                                           16408315896
LIGIA MARIA SILVA MOREIRA                                             16351690219
LIVIA MARA CESAR COSTA PAROCHE                                        20782391960
LUANA LEITE MOREIRA DA SILVA                                          16408365532
LUCIA HELENA VASCONCELOS DE ALMEIDA                                   12391184486
LUCIENE GOMES DA SILVA                                                16391976407
LUIZ PAULO DO CARMO                                                   10770902348
LUZIA APARECIDA PEREIRA FIRMINO SANTOS                                13852274000
MAICON DA GLORIA SEBASTIAO                                            16369448495
MARCELA DA CONCEICAO LEMOS                                            16398293976
MARCILEIA LEME DA SILVA SENA                                          16421144145
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS                                   23790344881
MARIA APARECIDA MACHADO                                               10837277334
MARIA CRISTINA DE PAULA                                               16358281683
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS                                            12284310178
MARIA DE FATIMA RODRIGUES                                             10801526474
MARIA DE FATIMA SIQUEIRA                                              12160037658
MARIA JOSE DAS CHAGAS                                                 16487720330
MARIA LUCIA DA SILVA ESTEVAM                                          16408592679
MARIA SIRLEIA DE SOUZA                                                12746766223
MARINA SOUZA DA CUNHA RANGEL                                          12597454233
MARLENE DIAS SOARES                                                   12899474938
MARTA MARIA DOS SANTOS SILVA                                          16490183960
MAURA CELIA ROSA DE CARVALHO                                          16447797812
MAURICIO RIBEIRO MARQUES                                              12520706718
MAURIMEIRE DE SOUZA PEREIRA                                           12759061258
MAYARA DOS SANTOS CONCEICAO                                           16479395825
MERCIA CONCEICAO TEIXEIRA DE BRITO                                    16507578437
MICHELE MEIRELES DAVIES                                               20020837067
MILTON BARBOSA DA SILVA BONNO                                         12397276765
MIRELY DOS SANTOS MARQUES                                             13136399608

FONTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

FAMÍLIAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS EM JUNHO DE 2018

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
MIRIAN CAVALCANTE DE MOURA                                            12465085494
NATALIA DA SILVA                                                      16582949153
NATALIA FARIA DA SILVA NUNES PINTO                                    20778534922
NATALIA JOICE PEREIRA DA ROSA                                         20440133100
NATANIA DOS SANTOS LOURENCO                                           16583519349
NATHALIA SANTOS SALES                                                 16564458860
NELSI RODRIGUES                                                       10831515268
NELSON ARRUDA DE OLIVEIRA                                             13108443894
ODAIR JOSE MARCELINO DOS SANTOS                                       12384419015
ODARA BRENDA DA SILVA NOIVO                                           23820685517
PALOMA DE MELO FERNANDES                                              21080810848
PATRICIA CABRAL                                                       12740252236
PATRICIA SILVA                                                        16554598392
RACHEL DAS CHAGAS                                                     12549878029
RAFAEL RODRIGUES SILVA                                                12886823254
RAPHAELA DE FARIAS ESTEVAM                                            20785120909
RAQUEL FERNANDA DE ALMEIDA                                            16688467977
REGIANE APARECIDA DA SILVA                                            12964217264
RENATA APARECIDA NEVES                                                20078840362
ROGERIO DA CONCEICAO                                                  12473574814
ROQUE DE SOUZA                                                        10422217740
RUTIELLE DA COSTA SANTOS                                              23651530112
SABRINA GRACIOLA DA SILVA                                             16662778274
SABRINA LINO DA SILVA                                                 23639052567
SANDRA RIBEIRO DA SILVA                                               23823940321
SELLENE DE OLIVEIRA ALVES                                             13729185208
SIMONE BAPTISTA ALVES                                                 12409219723
SIRLEY APARECIDA DE SOUZA RAFAEL                                      16665556744
STHEFANIE DA SILVA LEITE                                              16248336904
SUELLEN APARECIDA MONTEIRO                                            16581639568
SUELLEN CRISTINA DE GODOY CHINAQUI                                    16598106908
SUSILEIDE DA SILVA CARVALHO                                           16544815501
SUZANA MACHADO DE SOUZA RODRIGUES                                     12186990301
TAMIRES VIALTA VIEIRA PINTO                                           16656520236
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS                                  12580298233
TATIANE CAROLINE GOMES DA SILVA                                       16554855301
THAIS OHANA APARECIDA DE TOLEDO                                       23658313923
THAMIRES PEREIRA DE SOUZA                                             16572411800
VALERIA APARECIDA DOS SANTOS                                          12502860972
VALTANIA DE FATIMA VIANA AMARAL                                       23780061593
VANESSA RIBEIRO DE MACEDO                                             23823542571
VANILDA APARECIDA DA SILVA                                            12869433249
VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA                                          23824085816
VILMA FERREIRA DOS SANTOS CORREA                                      23823089737
VITORIA DOS SANTOS DANTAS                                             16621584971

FONTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009
 
 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648

CONVOCAÇÃO 

 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 7ª reunião ordinária, cuja pauta vem a 

 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior;
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valor
 

Dia: 26/06/2018 

Horário: 15h30 minutos

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

 

 

 

 

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima

 

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005 

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009 

  

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba 
2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com

 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 

 

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 

ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

Leitura e aprovação da ata anterior; 
Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de julho

minutos 

Esportivo “João do Pulo”   

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

 

  

Pindamonhangaba – SP 
mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 

Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
julho.   

 
 
 

Palacete Dez de Julho 

CONVOCAÇÃO 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.

 

Data:   26 de junho – terça

Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho 

 
 
Pauta: 
 -Aprovação de ata; 

-Programação do Aniversário da Cidade

- Comunicação das atividades culturais

-Tira dúvidas do Edital Linguagens Artísticas

 

 

 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo
Presidente do Conselho 

 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

terça-feira 

Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Programação do Aniversário da Cidade; 

Comunicação das atividades culturais; 

Tira dúvidas do Edital Linguagens Artísticas; 

Pindamonhangaba, 19

Raissa Lorena Correa Araújo- Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura
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Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

Centro 

19 de junho de 2018 
 

Municipal de Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.032, DE 15 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 6.105, de 12 de março de 
2018, que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, regulamentada pelo Decreto nº 5.509, de 05 de 
abril de 2018; 
Considerando o pedido de adesão ao PDV, através de requerimento próprio pela 
servidora Renata Nogueira Rabelo;
Considerando a manifestação desfavorável da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura;
Considerando a análise do estrito interesse do serviço público perante a solicitação 
de desligamento da servidora;
Considerando a ciência da servidora no processo de pedido de adesão ao PDV;

R E S O L V E:
Art. 1º INDEFERIR o pedido de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – 
PDV da servidora Renata Nogueira Rabelo, realizado em 19 de abril de 2018 através 
do Processo nº 12003/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

COMUNICADO
A Empresa Ultraderme Serviços Médicos LTDA, portadora do CNPJ 03.699.922/0001-
27, situada a Rua Pinheiro da Silva, nº 377, Jardim Boa Vista - Pindamonhangaba 
- SP, publica o extravio de seu talão de serviço  nº 18, com sequência de notas nº 
851 ao nº 900 já emitidas.

COMUNICADO
A empresa SUPERMERCADO IRMÃOS LOURENÇO COM. ALIM. LTDA, portadora 
do CNPJ 10.218.672/0001-21, situada na rua Dr. Gustavo de Godoy, 366 Centro, 
Pindamonhangaba, vem por meio deste comunicar o extravio do seu Livro de 
Ocorrências, modelo 6.

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:

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 (PMP 17259/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da creche 
municipal ‘CMEI – Maria Benedita Cabral San Martin’, no bairro Feital, com fornecimento 
de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 05/07/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 064/2018 (PMP 12700/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, homologou, em 25/05/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de eletrodomésticos para o preparo da alimentação escolar 
conforme termo de referência”, em favor das empresas: Entek Equipamentos Taubaté 
Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 7.672,80; e Elio da Silva Piao ME, o item 02, 
no valor total de R$ 25.900,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018 (PMP 13940/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria 
de Educação e Cultura, homologou, em 12/07/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios vegetais congelados para o preparo 
da alimentação escolar”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Caco Comercial de Frutas Ltda: 01-10,40; 02-10,40; 04-13,50; Hosana Comércio e 
Representação de Produtos Alimentícios em Geral EIRELI EPP: 03-11,80. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 (PMP 13942/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de poste de engaste cônico contínuo reto 
galvanizado a ser utilizado na Pista de Pump Track”, em favor da empresa Raul Rabello 
Neto EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 3.790,00. 

PREGÃO Nº 074/2018 (PMP 13951/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de ferramentas para uso da Subprefeitura de 
Moreira César”, em favor das empresas: 7R Comercial EIRELI ME, os itens 03, 05, 
24, 30 e 43, no valor total de R$ 2.311,13; Casa Ambiental Comércio de Pedras Ltda 
ME, o item 36, no valor total de R$ 196,00; DL Ishizucka EPP, os itens 01, 02, 09, 11, 
28, 29, 37, 39 e 44, no valor total de R$ 2.266,16; Eletrifi car Comércio de Ferragens, 
Ferramentas e Produtos para Manutenção Ltda ME, os itens 04, 06, 10, 13, 14, 16, 19, 
20, 21, 22, 34, 35, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 63 e 65, no valor total de R$ 2.204,41; 
Fergavi Comercial Ltda EPP, os itens 07, 08, 18, 32, 38, 40, 47, 52, 54, 55, 57, 59, 
61 e 64, no valor total de R$ 3.954,70; Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda EPP, os itens 15, 26, 27, 31, 41 e 51, no valor total de R$ 966,11; 
HSX Comércio e Serviços EIRELI, os itens 12, 33, 45 e 46, no valor total de R$ 296,20; 
Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME, os itens 17, 23, 25 e 42, no 
valor total de R$ 526,20. 

PREGÃO Nº 075/2018 (PMP 13957/2017) 
A autoridade superior homologou, em 07/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de serralheria para serem utilizados 
na Sub Prefeitura de Moreira César”, em favor das empresas: Açofer Comércio de 
Produtos Siderúrgicos Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, no valor total de R$ 14.942,90; e HSX Comércio e Serviços 
EIRELI, os itens 20 e 21, no valor total de R$ 920,00. Item impróspero: 22. 

PREGÃO Nº 086/2018 (PMP 14972/2018) 
A autoridade superior homologou, em 11/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de 
serviço de cobertura securitária para veículos e equipamentos ofi ciais pertencentes 
à frota da Subprefeitura de Moreira César e da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura com abrangência nacional, por um período de 12 meses”, em favor da empresa 
Gente Seguradora S/A, os itens 01, 02, 03, 04 e 05, no valor total de R$ 8.116,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 018/2014 (PMP 4849/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 22/02/2018, ao contrato 062/2014, que cuida de 
“contratação de empresa em seguro de veículos para a Secretaria de Saúde”, para 
prorrogação até 13/03/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Ponciano Serra. 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 13/03/2018, ao contrato 063/2014, que cuidas 
de “contratação de empresa em seguro de veículos para a Secretaria de Saúde”, para 
prorrogação até 13/03/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a Sra Neide de 
Oliveira Souza, e o Sr Eduardo Fraguas Kozma. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS 
 

Processo Físico nº: 0501688-80.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: LEANDRO GILBERTO SALDANHA e outros 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADOS(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: LEANDRO GILBERTO SALDANHA, Mauro Garcia e Complexo Moveis Ltda 
Documentos da Executada: CPF: 094.406.098-69, RG: 14036383X, CPF: 658.182.108-04 
Execução Fiscal nº: 0501688-80.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3987633 
Valor da Dívida: R$956,33 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de março de 2018. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Projeto Guri abre 34 vagas para 
o segundo semestre em Pinda

Palacete 10 
de Julho exibe 
animação do 
Studio Ghibli

A Caixa Econômica Fe-
deral abriu, nesta semana, 
seleção pública para pa-
trocínio de projetos cul-
turais e formação da pau-
ta de 2019/2020. Serão 
analisados projetos apre-
sentados nos segmentos 
de artes visuais, cinema, 
dança, música, teatro e 
vivências. Os interessados 
têm até as 17 horas (horá-
rio de Brasília) do dia 3 de 
agosto para inscrever seus 
projetos.

O diretor de marketing 
e comunicação do banco, 
Gerson Bordignon, lem-
bra que “a Caixa é um dos 
principais incentivadores 
da Cultura no Brasil e está 
destinando, em 2019, R$ 

39 milhões para aplicação 
nos projetos selecionados 
pelo programa”.  Bordig-
non ressalta que “além de 
ser uma excelente opor-
tunidade para os produ-
tores, o investimento em 
cultura contribui com o 
desenvolvimento econô-
mico do país e leva arte e 
lazer para a sociedade”.

As inscrições serão rea-
lizadas exclusivamente via 
internet por meio do pre-
enchimento de formulário 
disponível no endereço 
eletrônico:  http://www.
programasculturaiscaixa.
com.br. Serão considera-
das somente as inscrições 
com preenchimento com-
pleto, finalizadas e envia-

das dentro do período e 
horário acima indicados.

Os projetos deverão 
ser inscritos exclusiva-
mente por pessoa jurídica 
ou microempreendedor 
individual cuja nature-
za/objeto social seja de 
finalidade cultural. Será 
admitida a inscrição de 
até 10 projetos por pro-
ponente, independen-
temente do segmento a 
que pertençam ou de ha-
ver itinerância para cada 
um deles.

A relação dos projetos 
selecionados será divulga-
da até o mês de dezembro 
de 2018, pela internet, no 
mesmo endereço eletrôni-
co da inscrição.

O Projeto Guri – 
maior programa socio-
cultural brasileiro, man-
tido pela Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo – abriu 34 vagas 
para o segundo semestre 
deste ano, nos cursos de 
instrumentos musicais, 
canto coral e iniciação 
musical, em Pindamo-
nhangaba. Interessados 
podem se inscrever até 
29 de junho.

Para realizar a ma-
trícula é necessário ter 
entre 6 e 18 anos e com-
parecer diretamente ao 
polo em que deseja estu-
dar, acompanhado pelo 
responsável, com Certi-
dão de Nascimento ou 
RG do aluno (original e 
cópia); comprovante de 
matrícula escolar e/ou 
declaração de frequên-
cia escolar; RG do res-
ponsável (original e có-
pia); e comprovante de 
endereço para consulta.

Não é preciso ter co-
nhecimento prévio de 

música, nem possuir 
instrumento ou realizar 
testes seletivos. O início 
das aulas ocorre de acor-
do com a data de matrí-
cula de cada aluno.

Em Pinda, há 21 va-
gas no Pólo Distrito de 
Moreira César, para os 
cursos de clarinete, con-
trabaixo, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 
viola, violino e violon-
celo. O pólo funciona às 
segundas e quartas-fei-
ras, das 14h30 às 17h30, 
na rua Doutor Gonzaga, 
sem número. Mais in-
formações pelo telefone: 
(12) 3637-4476.

Há oportunidades 
também no pólo do 
Araretama, que ofe-
rece 13 vagas para co-
ral infantil e violão. O 
pólo funciona às terças 
e quintas-feiras, das 
13h30 às 17h30, na rua 
Benedito Darci Montei-
ro, 160. Mais informa-
ções pelo telefone: (12) 
3642-2047. No município, há vagas nos pólos de Moreira César e do Araretama

COlABOROu COM O tExtO: 
JENNIFER GONçAlvES

*** 
Nesta quarta-feira 

(20), às 19 horas, no Pa-
lacete 10 de Julho, será 
exibido, gratuitamente, 
a animação japonesa do 
Studio Ghibli, “Porco Ros-
so”. O tradicional estúdio 
é responsável por clássicos 
como: O “Castelo no Céu”, 
“Meu vizinho totoro” e a 
“viagem de Chihiro”.

O ex-piloto emérito 

da Força Aérea Italiana 
é transformado em um 
porco e torna-se caça-
dor de recompensas. 
“Porco Rosso” é con-
textualizado na Itália, 
durante o período en-
tre as duas guerras e, 
a bordo do seu hidro-
avião vermelho o per-
sonagem tem muitas 
aventuras na caça aos 
piratas do ar.

 A exibição é uma par-
ceria entre a Secretaria de 

Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com o projeto 
“Cine Didum” e Sessão 
Sesc.

As vagas são limitadas 
a 50 lugares e a distribui-
ção dos ingressos será a 
partir das 18h40. Então 
reúna a família para parti-
cipar desta sessão gratuita 
no Palacete 10 de Julho, 
que fica localizado na rua 
Deputado Claro César, 33, 
centro.

A animação é indicada para o público de todas as idades

Divulgação

Caixa iniCia seleção públiCa para 
patroCínio de projetos Culturais

Serão analisados projetos apresentados nos segmentos de artes visuais, 
cinema, dança, música, teatro e vivências

Mariana Petit
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