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Prefeitura abre inscrições para
“Campanha de Castração” gratuita
Estão abertas as inscrições para a campanha de
castração de cães e de gatos
a ser realizada nos dias 29
e 30 de setembro. A Prefeitura de Pindamonhangaba
informa que neste mês, a
castração acontecerá na região do Araretama, por isso
as inscrições neste momento serão somente para este
bairro.
O cadastro pode ser feito no Setor de Protocolo da
Prefeitura, das 8 às 17 horas, até o dia 21 de setembro.
Para a inscrição é necessário que o proprietário do
animal apresente comprovante de endereço, cópia
de documento pessoal com
foto, preencha a ﬁcha de
inscrição e o termo de autorização de cirurgia.
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Serviço de castração objetiva identiﬁcação e controle populacional dos animais e é destinado a cães e gatos da população de Pinda

16ª edição dos “Jogos Municipais do
Idoso” segue colhendo resultados positivos
Com o objetivo principal de estimular a atividade física, promover a integração, a saúde e o bem-estar, contribuindo para o aumento da autoestima da pessoa idosa, o evento esportivo recebeu
mais de 600 inscrições este ano e teve entre as marcas dessa edição
o concurso “Miss e Mister Jomi”.

Para Pedro Antunes Costa, ‘Mister Jomi 2018’, que pratica esporte há mais de 10 anos, foi muito bom “participar de um evento feito com tanto carinho e que ainda conta com trabalho voluntário e
social”. A Miss Luiza Viezze disse que também gostou muito dessa
edição dos jogos e do baile.

PÁGINA 6
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Ao som da banda Gold, baile de encerramento do ‘Jomi’ contou com a participação dos atletas e de familiares, além dos voluntários que prepararam a festa

“Clássicos no Museu”
acontece esta semana
PÁGINA 3

Córregos da Vila São João e
Vila São José recebem limpeza
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“Cine Didum” exibe
ﬁlme ‘Taxi Teerã’
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Córregos da Vila São João e
Vila São José recebem limpeza
Divulgação

Um clássico!
Execução de piano, de violino e de
violoncelo com tema de ﬁlmes. É um
casamento cultural perfeito, não é?
A apresentação poderá ser apreciada
na próxima sexta-feira (14), em
Pindamonhangaba, por meio do
projeto “Clássicos no Museu”.
A iniciativa, que promete levar
muita música erudita gratuita para
a população, já prevê a ocorrência de
novas edições na cidade.
Além de música de qualidade, o
projeto também trabalha o conceito
social, com a doação de um pacote
de leite em pó ou longa vida. Mais de
100 ingressos estão disponibilizados
para, troca antecipada, no museu de
Pindamonhangaba, que ﬁca na rua
Marechal Deodoro da Fonseca, 260,
centro.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos
de Pindamonhangaba
iniciou no ﬁm de agosto
obras de manutenção e
limpeza em córregos do
Distrito de Moreira César.
De acordo com a Secretaria, essas ações são
de extrema importância, pois através delas
são evitados enchentes
e alagamentos causados pelo assoreamento
e acúmulo de material
vegetal no leito e nas
margens.

A limpeza é muito importante, mas a colaboração da população não jogando
lixo às margens dos córregos é fundamental

Segundo o coordenador de drenagem,
Thiago Gonçalves, a colaboração da população

COLABOROU COM O TEXTO: ANA JÚLIA BERNARDO
***
Está pensando em um
evento diferente para esta
quarta-feira (12)? Que tal
participar da “Noite de
Observação de Astros”?
O encontro é resultado
de uma parceria entre a
“Tremembé como Comunidade de Aprendizagem” e
a “Planetário Móvel Fulldome” - Unidade Vale do Paraíba e Grupo de Dinâmica
Orbital da Unesp de Guaratinguetá (PG Física FEG).
O público aprenderá a
reconhecer constelações
e diferenciar estrelas de
planetas, entre outros conhecimentos.
Estão programadas atividades como: palestra de
abertura: “O Sistema Solar”; reconhecimento do
céu a olho nu; observação

de astros com telescópio;
painéis com curiosidades
e “Planetário”.
O evento acontecerá
a partir das 18 horas, na
praça Monsenhor Manuel
de Azeredo Brito, no Parque das fontes (próximo
a escola Maria Dulce), em
Tremembé.
Os organizadores ressaltam que algumas atividades programadas estão sujeitas as condições
climáticas da noite do
evento. Em caso de céu
encoberto, chuva ou alta
umidade, estas atividades
poderão ser suspensas por
tempo indeterminado.
Mais informações na
fanpage do grupo a “Tremembé como Comunidade de Aprendizagem”.
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ma irregular, entulho,
sofás velhos e pneus nas
margens ou no leito dos
córregos.

Prefeitura abre inscrições para
“Campanha de Castração” gratuita
Reproducao Internet

Quer ouvir música boa e prestigiar
um evento sociocultural? Participe do
“Clássicos no Museu”!

PARCERIA PERMITE
“NOITE DE
OBSERVAÇÃO DE
ASTROS” NA REGIÃO

também é fundamental
para boa conservação
dos serviços, como: não
descartando lixo de for-

Neste mês, a castração acontece na região do
Araretama, por isso as inscrições neste momento
serão somente para este bairro

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba inicia a inscrição para a campanha de
castração de cães e gatos a
ser realizada nos dias 29
e 30 de setembro. Neste
mês, a castração acontece
na região do Araretama,
por isso as inscrições neste momento serão somente para este bairro.
O cadastro pode ser
feito no Setor de Protocolo da Prefeitura, das 8
às 17 horas, até o dia 21
de setembro. O serviço de
castração é destinado a
cães e gatos da população
de Pindamonhangaba com

objetivo à identiﬁcação e
controle populacional dos
animais.
Para a inscrição é necessário que o proprietário do animal apresente
comprovante de endereço, cópia do documento
pessoal com foto, preencha a ﬁcha de inscrição e
o termo de autorização de
cirurgia.
De acordo com o diretor da Vigilância Epidemiológica, Rafael Lamana,
as inscrições e o procedimento não terão custos aos
munícipes, que devem estar
atentos às recomendações
do pré e pós-operatório, garantindo assim a plena recuperação do animal.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

‘SER HUMANO E SER COM O OUTRO’
Nós, seres humanos,
desde o momento inicial de nossa existência,
construímos o nosso viver a partir das relações
mantidas com a condição
de ser do outro, relação
esta que ocupa um espaço deveras importante e
fundamental em nossas
vidas. Essas relações se
tornam complexas visto
que são marcadas pelas
diferenças que existem
entre as pessoas. Freud
aﬁrmava que o Outro se
constitui para nós, simultaneamente, um modelo,
um objeto, um apoio ou
um adversário. Assim,
gradativamente percebemos que construímos
a nossa identidade, tanto
individual como coletiva,
na relação estabelecida
com a diferença e com a
condição de ser do Outro,
podendo-se, a partir daí,
entender a gama de comportamentos individuais
que veriﬁcamos no cotidiano.
Portanto, a consciência de nós mesmos é inseparável da consciência
do Outro, e podemos, a
partir desse conceito, aﬁ

rmar que a sua presença
assume uma representatividade capital na construção da identidade cultural e social de cada um
de nós. É muito importante entendermos que nos
constituímos na nossa
cotidianidade por meio
da reciprocidade mantida com o Outro. E, evidentemente, procurando
conhecer o valor das relações que nós ﬁrmamos
no dia a dia, conﬁrmaremos a relevância dos
relacionamentos para o
nosso desenvolvimento
emocional. Entretanto,
muitas vezes, assumimos
um comportamento discriminatório ao nos sentirmos o “estrangeiro de
alguém”, talvez porque o
Outro faz parte de uma
cultura diferente da nossa, pensa diferentemente
de nós, o que nos deixa
muitas vezes receosos e
até ameaçados dentro do
nosso espaço habitual.
Contudo, é de alta importância percebermos
que as nossas discriminações, o nosso preconceito, diﬁculta esse
relacionamento, o que

Universo Racionalista

Martin Heidegger, ﬁlosófo, escritor, professor
universitário e reitor alemão (1889/1976)
possivelmente impede o
nosso processo de crescimento/reconhecimento enquanto gente, ser
humano, pois só crescemos, só evoluímos,
quando
conseguimos
aproximação e troca.
Não é isso o que nos dizem os fenomenólogos e
os ﬁlósofos existencialistas? Basta ler e reﬂetir sobre Martin Heide-

gger, Merleau-Ponty e
Sartre. Enﬁm, a construção da nossa identidade pessoal e coletiva
está,
evidentemente,
construída na reciprocidade da conﬁrmação
pelo Outro, muitas vezes ediﬁcada nos pilares do medo, da fascinação, da dúvida, da
angústia e da estranheza
que residem conosco.
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Professores da Rede recebem capacitação
do programa “Caminhos para a Cidadania”
Divulgação

Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
Em agosto foi realizada mais
uma etapa de capacitação de
professores por meio do programa “Caminhos para a Cidadania”, desenvolvido pelo
Instituto CCR. Pinda recebeu
o encontro temático na Casa
Transitória Fabiano de Cristo.
Nesse programa foi utilizado
um aplicativo de celular para
incentivar o bom uso da tecnologia na educação.
Neste ano, o projeto “Caminhos para Cidadania” pretende atender no município 195
professores que, na sequência,
orientarão mais de 3 mil alunos
de 4º e 5º anos das escolas da
Rede Municipal de Ensino participantes. A escolha das escolas
é realizada pelo coordenador
municipal, priorizando àquelas
com professores que lecionam
para as turmas participantes do
programa.
Voltado à mobilidade, cida-

Programa leva informações sobre “Educação de Trânsito” aos educadores da Rede
Municipal das 36 cidades às margens da via Dutra
dania e preservação da vida,
este ano o programa trabalha
a segurança no trânsito com os

alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental das redes públicas de ensino. Com isso, as

Pinda promove “Fórum de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente”
Divulgação

Colaborou com o
texto: Bruna Silva
O primeiro “Fórum do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba” aconteceu no
auditório da faculdade Anhanguera no dia 24 de agosto.
Com o tema “Avanços e desafios para o fortalecimento do
sistema de garantia dos direitos
em face da criança e do adolescente”, o fórum foi uma iniciativa da Rede de Proteção Pinda,
CMDCA, da Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento de Assistência Social,
tendo como objetivo o fortalecimento da rede e integração.
Cerca de 200 pessoas participaram do momento de debate e de
aprendizado sobre direitos da
criança e adolescente.
O evento contou com a presença do prefeito, Isael Domingues, e do palestrante e promotor de Justiça do Paraná, José
Murillo Digiacomo, que tem
atuado junto ao Centro de Apoio
Operacional das Promotorias da
Criança e do Adolescente. Digiacomo é também professor na
Fundação Escola do Ministério
Público do Estado do Paraná na
Pontifícia Universidade Cató-

Cerca de 200 pessoas participaram do debate e de
aprendizado sobre direitos da criança e adolescente
lica. Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito
de Lisboa – com a palestra “Organização da rede de proteção a
criança e adolescente e uma série de outras providências”.
Além da presença da palestrante Antônia Márcia Araújo
Guerra Urquizo Valdivia - graduada em Serviço Social pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; sendo mestre
e doutora na área de políticas
públicas e movimentos sociais
do programa de estudos pósgraduados em serviço social
pela Pontifícia Universidade

Apresentação contará com a execução de piano,
violino e violoncelo com o tema de filmes

Divulgação

Católica de São Paulo – com a
palestra “Análise da conjuntura
sobre ofensiva neoliberal: pistas
e rumos para consolidação dos
direitos humanos da criança e
do adolescente”.
Representantes do Ministério Público também prestigiaram o evento, assim como
professores e diretores da Rede
Municipal de Ensino, representantes do Cras, Creas e instituições socioassistenciais de Pindamonhangaba e das cidades
de: Tremembé, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos; Potim e Jacareí.

crianças, que têm entre nove e
dez anos, terão aprofundamento do tema trânsito, aproprian-

“Taxi Teerã” é o filme da
semana do ‘Cine Didum’
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
Nesta quarta-feira (12), o
Palacete 10 de Julho exibirá o
filme “Taxi Teerã”, às 19 horas,
gratuitamente. O longa rendeu
o prêmio máximo do “Festival
de Berlim”: o “Urso de Ouro”.
Nesta produção, o diretor Jafar Panahi instala câmeras dentro de um táxi e começa a dirigir pelas ruas de Teerã pegando
clientes e conversando com eles
ao longo dos trajetos. Como seu
táxi, o filme de Panahi tem jane-

O evento ‘Clássicos no Museu’
acontece na próxima sexta-feira
(14), prometendo trazer música
erudita gratuita para a população de Pindamonhangaba.
De acordo com os organizadores, a apresentação contará
com a execução de piano, vio-

las e espelhos que refletem e revelam o que ocorre no Irã, nação
onde uma sociedade sofisticada
e milenar pena sob o tacão do
autoritarismo.
Será um passeio dos mais
inspiradores para quem quiser
sentar, apreciar e pensar.
A exibição é uma parceria
entre a Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba com o projeto
“Cine Didum” e Sessão Sesc.
O Palacete 10 de Julho fica
localizado na rua Deputado Claro César, 33, centro.
Divulgação

O longa-metragem conquistou o ‘Urso de Ouro’,
prêmio máximo do “Festival de Berlim”

“Clássicos no Museu”
é nesta semana
Colaborou com o
texto: Bruna Silva

do-se cada vez mais das noções
de segurança e cidadania nas
vias. Dessa forma, elas atuarão
como difusoras das boas práticas no trânsito entre familiares
e amigos.
O programa leva noções e
vivência sobre “Educação de
Trânsito” aos educadores da
Rede Municipal das 36 cidades
às margens da via Dutra. Por
meio dos encontros temáticos
promovidos pela concessionária, o programa capacita professores com atividades que
possam ser aplicadas em salas
de aula.
Desde 2005, mais de 1 milhão de crianças e mais de 37
mil professores foram beneficiados pelo projeto – que foi eleito
“o melhor programa de responsabilidade social do setor em
todo o mundo” pela International Bridge Tunnel and Turnpike
Association (IBTTA); a maior e
mais importante associação internacional de concessionárias
de rodovias.

lino e violoncelo com o tema de
filmes.
O coordenador do museu,
José Caramez, afirma que
esta é uma oportunidade de
proporcionar aos moradores
um grande espetáculo musical
gratuito. Há também a proposta para prosseguir com o
projeto “Clássicos no Museu”
com novas edições em parceria

com a coordenação do museu de
Pindamonhangaba.
Além de música de qualidade,
o projeto também visa à colaboração social com a doação
de um pacote de leite em pó ou
longa vida. Cerca de 110 ingressos estão disponibilizados para
a troca no museu de Pindamonhangaba, que deve ser feita
com antecedência tendo em vista
a comodidade daqueles que irão
assistir ao concerto.
O “Clássicos no Museu” será
às 19 horas, com entrada gratuita, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, que fica na rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 260, centro.
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P oder Legislativo

Câmara de Pindamonhangaba estimula
cidadania com sessão solene na abertura
da Semana de Mobilização pela Educação
Evento reúne educadores, dirigentes e pais de alunos das Redes
Municipal, Estadual e Particular de Pindamonhangaba
e será realizado nesta segunda-feira, dia 17 de setembro

Fotos: Divisão de Comunicação /CVP

A Semana de Mobilização Social pela
Educação que começa na próxima segunda-feira, dia 17
de setembro, terá a
abertura oficial com
a realização de uma
Sessão Solene no
Plenário “Dr. Francisco Romano de
Oliveira”, na Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba.

Nas fotos acima, o plenário da Casa e os homenageados no ano de
2017; abaixo, o público que prestigiou a sessão solene de abertura
da Semana de Mobilização pela Educação de Pindamonhangaba

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

O evento está previsto para as 19h30 e
deverá contar com a
participação de educadores, dirigentes e
pais de alunos das escolas que compõem
as Redes Municipal,
Estadual e Particular
da cidade.
Instituída
pelas Leis Municipais nº 5.077/2010 e
5.422/2012, a Semana de Mobilização
Social pela Educação
de Pindamonhangaba
faz parte do calendário de comemorações
do município e deve
ser promovida na semana em que incidir
o dia 19 de setembro,
data que se comemora o aniversário do
educador Paulo Freire. A Lei determina
ainda que nesta sessão sejam agraciados com “Diploma
de Honra ao Mérito”,
cinco pessoas ou entidades municipais
indicadas pelo Comitê da Mobilização Social. Durante
a Semana de Mobilização Social pela
Educação do município estão previstas a
realização de ativida-

des que contribuam
para a melhoria da
Educação, tais como
campanhas de conscientização, trabalho
intersetoriais, entre
outros.
Durante a sessão
solene da Câmara
deverão ser homenageadas as seguintes entidades: Escola
Estadual “Professora
Antonia Carlota Gomes”, Escola Estadual “Doutor Demétrio
Ivahy Badaró”, Escola Municipal “Professora Odete Corrêa
Madureira”, Educandário “São Vicente
de Paulo – Casa Pia
Cônego Tobias” e Escola SESI – Serviço
Social da Indústria.
A sessão solene
é aberta a toda população de Pindamonhangaba e terá
a transmissão “ao
vivo” pelo canal 4 da
operadora de TV a
Cabo NET e também
pelo portal da Câmara: www.pindamonhangaba.sp.leg.
br . O endereço da
Câmara de Pindamonhangaba é rua Alcides Ramos Nogueira,
860, Mombaça.

TRIBUNA LIVRE
A
EXPEDIENTE

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Operadora NET - canal 4

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Pela internet acesse:

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).

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

P INDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!

Vereadores:

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

C IDADÃO

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

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

DE

VOZ DO

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

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
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COMTUR Pindamonhangaba

COMTUR Pindamonhangaba

Conselho Municipal de Turismo

Conselho Municipal de Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL
PARA COMPOSIÇÃO
DO CONSELHO
MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO
PARA A 21º REUNIÃO
ORDINÁRIA
DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 21º REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2016/2018

GESTÃO 2016/2018

GESTÃO 2018/2020

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCÃO:
1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018;
Para a 21º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber:
Data:

12/09/2018

Local da Reunião:
Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São
Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT)
Horário:
17:30h 00 (duração máxima 1h 30 min horas).
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos.
PAUTA DA REUNIÃO:
1- EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO
2018/2020 – REPRESENTAÇÕES JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS
INSCRIÇÕES.
2- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018.

Niuceia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
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Convocação para 21ª RO COMTUR 12/09/2018 – GESTÃO 2016/2018

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018
CONVOCAÇÃO PARA A 21º REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezessete horas e cinquenta minutos,
GESTÃOMunicipais,
2016/2018 na Av. Albuquerque Lins nº 138nas dependências da Sede dos Conselhos
bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros
Municipais do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para vigésima reunião ordinária
da Gestão 2016/2018, cuja pauta foi: 1- APRESENTAÇÃO DA SRA. STHEPHANY
BARBOZA
MAURÍCIO
– UNESP,
DO RESULTADO
DAatravés
PESQUISA
REALIZADA NA
O Conselho e
Municipal
de Turismo
de PindamonhangabaCOMTUR,
de sua Presidente,
REUNIÃO ANTERIOR (13/06/2018). 2- APROVAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
PARA
ELEIÇÃO
DE
REPRESENTANTES
DA
SOCIEDADE
CIVIL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
CONVOCÃO:
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020. 3INFORMES
E
OUTROS
ASSUNTOS
DE
INTERESSE
DO
COMTUR.
Estiveram
presentes
1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018;
os seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Fabio Oliveira Vieira, Jairo
a 21º reunião
gestãoSomeci,
2016/2018,
a saber: do Rosário Ribeiro, Maria Ivete
Fogaça, Para
Cristina
Ferreiraordinária
de Souza
Frederico
Ultramari Rosa, Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, Valdir Santos Teixeira, Lucas Aguiar
Rodrigues
Cembranelli e os12/09/2018
convidadas Thais Batista do Carmo (Prefeitura) e Maurício
Data:
Dilamaro UNESP- Guaratinguetá; Após 20 minutos de tolerância a Sra. Niuceia Fernandes
Nogueira Vieira, presidente, iniciou a reunião com aprovação da Ata da 19ª Reunião,
Local
da Reunião:
dos Conselhos
Municipais,
nº 138, Bairro
pois todos
leram
por e-mail Sede
e estavam
de acordo
com Av.
suaAlbuquerque
aprovação.Lins,
Seguindo
para São
a
pauta1- APRESENTAÇÃO
DA SRA.
BARBOZA e MAURÍCIO – UNESP, DO
Benedito, PindamonhangabaSP.STHEPHANY
(nos fundos do PAT)
RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA NA REUNIÃO ANTERIOR (13/06/2018). A Sra.
Sthephany não estava presente por motivo de prova na faculdade, portanto o Sr. Maurício
17:30h
00 (duração
máxima 1h 30
horas).
conduziuHorário:
a apresentação dos
resultados,
apresentando
emmin
forma
de gráﬁcos, (EM ANEXO).
Os itens,Obs:
Transparência
e Responsabilização
são os que
maisédeveriam
ter que
melhorar.
Não atrasar em
virtude do portão permanecer
fechado,
aberto e todos
entram
juntos. O
Sr. Jairo faz um questionamento: se as prioridades a melhorar de Pindamonhangaba estão
basicamente iguais as das outras cidades analisadas, pois essas são as mesmas analisadas
PAUTA do
DA Plano
REUNIÃO:
na elaboração
Diretor de Turismo. Segundo Sr. Maurício 3 prioridades estão iguais
entre as cidades analisadas; então, sugere fazer um plano de ação encima dessa questão,
colocando-se
à disposição
para apresentação
à nova
gestão do COMTUR
e Prefeitura,
1- EDITAL
DE CHAMAMENTO
PARA ELEIÇÃO
DE REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE
CIVILsem
PARA
mais questionamento, agradece e encerra sua apresentação. 2- APROVAÇÃO DO EDITAL
COMPOSIÇÃO
DO
CONSELHO
DE TURISMO DA
DE SOCIEDADE
PINDAMONHANGABA
GESTÃO
DE CHAMAMENTO
PARA
ELEIÇÃO
DEMUNICIPAL
REPRESENTANTES
CIVIL PARA
COMPOSIÇÃO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA
2018/2020 – REPRESENTAÇÕES JÁ APRESENTADAS, DESISTÊNCIAS E ANDAMENTO DAS
GESTÃO 2018/2020. Com a palavra a Sra. Thais apresenta o edital elaborado (Edital de
Chamamento
para Eleição de Representantes da Sociedade Civil para Composição do
INSCRIÇÕES.
Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba) (EM ANEXO) e juntos entramos no
acordo em não citar a nova lei no mesmo (Item I). Item II Os representantes da sociedade civil
2- INFORMES
E OUTROS ASSUNTOS
INTERESSE DOcom
COMTUR.
organizada
deverão obedecer
à seguinteDEcomposição,
a respectiva suplência: OBS:
As indicações em negrito abaixo, foram feitas pela presidente, em acordo com os presentes
na reunião: a) 01 representante dos Meios de Hospedagem – (TODOS OS HOTEIS); b)
01 representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados - (KELLY); c) 01 representante
12 de setembro
de 2018.
do Sindicato Rural de Pindamonhangaba - (OFÍCIO);Pindamonhangaba,
d) 01 representante
das Agencias
de Turismo - (TODOS - OFÍCIO); e) 01 representante dos Guias de Turismo - (SILVIA/
FÁBIO); f) 01 representante dos Transportadores Turísticos - (ESTRADA DE FERROOFÍCIO); g) 01 representante dos Urbanistas - ( IRINEU/ NANCY); h) 01 representante do
Artesanato - (CRISTINA/ CARMEM); i) 01 representante do Turismo de Aventura - (JAIRO/
Niuceia
Fernandes
Vieira
KARLA); j) 01 representante do Núcleo
Turístico
doNogueira
Ribeirão
Grande - (VALDIR); k) 01
representante do Núcleo Turístico do Piracuama
- (RAIMUNDO/ PRISCILA/ FERNANDA);
Presidente
1) 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba –ACIP
- (OFÍCIO). Em relação ao item III, a) Cronograma, ﬁca decidido as seguintes datas:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 15/08/2018; PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 15/08/2018 a
14/09/2018; PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 19/09/2018; PRAZO PARA
RECURSO – 20/09/2018 a 24/09/2018; PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS –
26/09/2018; ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS – 10/10/2018; PUBLICAÇÃO DO
RESULTADO DAS ELEIÇÕES – 17/10/2018, O restante do chamamento mantém-se como
está. 3- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. Foi decidido
não mandar ofício para o jurídico e prefeito, em relação a nova lei, como o Sr. Jairo havia 1
Convocação
para 21ª
COMTUR 12/09/2018
– GESTÃO 2016/2018
solicitado na reunião anterior, entramos num
consenso
e RO
achamos
mais prudente
estar
fazendo a nova eleição do COMTUR e aguardar a aprovação de Pindamonhangaba como
MIT, para depois pedir correção da lei. Sem mais assuntos, eu, Kelly Eugênio Mendonça
Faria secretariei a reunião, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada
pela presidente.

Conselho Municipal
de Turismo
de Pindamonhangabaatravés de sua Presidente,
OOCOMTUR
- Conselho
Municipal
de Turismo COMTUR,
de Pindamonhangaba
na pessoa de
sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a Sociedade Civil para
CONVOCÃO:
credenciamento e inscrição de candidatos visando à participação na Assembleia para
Eleição
dos
novos membros
representantes
da Sociedade
1. Os
Conselheiros
e Conselheiras
do COMTUR – Gestão
2016/2018;Civil que deverão integrar
o Conselho
Turismo
- Gestão
2018/2020,
Para aMunicipal
21º reuniãode
ordinária
gestão
2016/2018,
a saber: cujas normas são regidas pelo
presente Edital.
Os representantes
da sociedade
Data:
12/09/2018 civil organizada deverão obedecer à seguinte
composição, com a respectiva suplência:
a) 01
representante
Meios
de Hospedagem;
Local
da Reunião: dos
Sede
dos Conselhos
Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São
b) 01
representante
dos Restaurantes
e Bares
Benedito,
PindamonhangabaSP. (nos fundos
do PAT)Diferenciados;
c) 01 representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
d) 01
representante das
Agencias
de Turismo;
Horário:
17:30h
00 (duração
máxima 1h 30 min horas).
e) 01
representante
Guias
de Turismo;
Obs:
Não atrasar emdos
virtude
do portão
permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos.
f) 01 representante dos Transportadores Turísticos;
g) 01
representante
PAUTA
DA REUNIÃO:dos Urbanistas;
h) 01 representante do Artesanato;
i) 01
do Turismo
deELEIÇÃO
Aventura;
1- representante
EDITAL DE CHAMAMENTO
PARA
DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
j) 01 representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA GESTÃO
k) 01 representante do Núcleo Turístico do Piracuama;
2018/2020 – REPRESENTAÇÕES
APRESENTADAS,
DESISTÊNCIAS
E ANDAMENTO DAS
1) 01 representante
da Associação JÁ
Comercial
e Industrial
de Pindamonhangaba
ACIP. INSCRIÇÕES.

I - DA ASSEMBLEIA
2- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
a) A Assembleia de eleição ocorrerá às 17h:30min do dia 10 de outubro de 2018,
na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida Albuquerque Lins,
nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP. Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018.
b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e respectivo suplente
de cada segmento, serão automaticamente eleitos para ocuparem as vagas do
segmento correspondente. No caso de haver mais de 01 (um) candidato e respectivo
suplente para o preenchimento da
vaga,
no mesmo
os conselheiros
Niuceia
Fernandes
Nogueirasegmento,
Vieira
em exercício escolherão entre os candidatos
inscritos e habilitados às vagas de
Presidente
titularidade e suplência do segmento.
c) Em caso de vacância no decorrer do mandato, serão chamados os demais
classiﬁcados pela ordem de votação.
II - DA INSCRIÇÃO
a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 1
Convocação para 21ª RO COMTUR 12/09/2018 – GESTÃO 2016/2018
(dois) candidatos, sendo um titular e um
suplente, que deverão apresentar os
seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da
instituição e respectivos indicados;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.
III - DOS PRAZOS
Cronograma
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 15/08/2018
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 15/08/2018 a 14/09/2018
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 19/09/2018
PRAZO PARA RECURSO – 20/09/2018 a 24/09/2018
PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS – 26/09/2018
ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS – 10/10/2018
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES – 17/10/2018
a) As inscrições, de 15 de agosto a 14 de setembro de 2018, deverão ser feitas
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos
Municipais, com endereço na Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito –
Pindamonhangaba/SP.
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a
divulgação do edital, prazos e formas de acesso, podendo inclusive expedir ofícios às
entidades comunicando a abertura do presente Edital.
b) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados,
ao tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito
neste Edital.
c) O mandato de conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba
terá o prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução, não será remunerado e será
considerado serviço relevante para o Município.
d) Ao ﬁnal do processo eleitoral será redigida a ata ﬁnal de eleição com os resultados
e será dada posse aos novos conselheiros, em assembléia especíﬁca, a ser marcada
para este ﬁm.
e) Na assembléia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
f) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por
este edital, a saber: Thaís Batista do Carmo, Maria Ivete Ultramari Rosa e Niucéia
Fernandes Nogueira Vieira.

Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

CAE

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015
Gestão 2014/2018

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CAE / 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data e local
abaixo, para a realização de uma Reunião do CAE, período de 2018-2022:
Data:
13/09/18, quinta-feira;
Horário: Primeira chamada: 15h00min
Segunda chamada: 15h30min
Local:
Sede da Secretaria de Educação e Cultura - SEC, sito à Av. Senador
Dino Bueno, nº 119 - Centro, (antiga Escola de Comércio João
Romeiro, CEP 12401-410
Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2018/2022
Francisco Parente
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP.
Secretaria de Educação e Cultura
e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2014/2018

Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o
Regimento Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br , ou através do Grupo
CAE PINDA 2018-2022, do WhatsApp.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Folha 1 de 1
Rua Dino Bueno,
119 Centro3ª
– CEPREUNIÃO
12401-410 - Tel. (12)
3642-1560
CONVOCAÇÃO
PARA
EXTRAORDINÁRIA
2018

Instituição/Empresa: __________________________________________________
____________
Endereço Completo: __________________________________________________
_____
Telefone de contato: __________________________________________________
_____
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: _______________________________
_____
Representante Legal
Nome: _____________________________________________________________
_____
RG: ______________________ CPF: ____________________________________
_____
Telefone
para
contato:
____________________
E-mail:
____________________________
Pindamonhangaba, ____ de _________________de 2018.
_________________________________________________________________
(Assinatura do responsável legal da Empresa)
Indicados para o processo eleitoral

Nome: _________________________________________
_________________________
RG: ____________________________CPF: ___________
_________________________
Telefone para contato: __________________E-mail:
_______________________________
Nome: _________________________________________
_________________________
RG: ____________________________CPF: ___________
_________________________
Telefone para contato: __________________E-mail:
_______________________________
Pindamonhangaba, ____ de ________________ de 2018.
______________________________
(Assinatura do1º indicado)
(Assinatura do 2º indicado)

e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.sgov.br

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e
Suplentes, convocados a comparecer à 3ª Reunião Extraordinária/2018 do
Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Dia:

13/09/2018 (quinta- feira)

Horário:

8:30 hs(tolerância de 10min)

Duração prevista:

Aproximadamente 2 horas.

Local:

Auditório da Prefeitura

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso.
Pauta:
I.
II.
III.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Aprovação do orçamento da verba do FMI para 2019;
Informes gerais e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de TIAGO DE OLIVEIRA HONÓRIO
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados,
e atendendo ao requerimento da credora ﬁduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra,
para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia
de R$ 3.321,59 em 10/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do
presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no
pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº
855552220320, ﬁrmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação ﬁduciária,
registrado sob nº 02, na matrícula nº 56.011, tendo por objeto o imóvel situado na
AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 430, APTO 304, BLOCO
11, ED. PARQUE PEDRA BONITA, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP
12.402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.07.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e tres de julho de dois mil e dezoito, 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 Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro
titular, Elisabete Aparecida dos Santos, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Extraordinária, realizada em
17.07.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr Ricardo Camargo Leite DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0089/18 Valdevino
Azevedo. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime:
1-0001/18 Carlos Alberto Camilo. III – RELATOR: Sra. Elisabete Aparecida dos Santos
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0078/18 Larissa Lopes Barbosa e 1-0111/18 Vicente
Antônio Ribeiro. IV – EXPEDIENTE: Ofício 014/18-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 lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬23 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.07.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de de dois mil e dezoito, 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 Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da
Costa, membro titular e Elisabete Aparecida dos Santos, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada em
23.07.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sra. Elisabete Aparecida dos Santos INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0210/17 Alex
de Oliveira de Jesus. II – EXPEDIENTE: Ofício 015/18-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 lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.07.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia trinta de julho de dois mil e dezoito, 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 Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do
Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Josiel Canuto Silva, membro suplente,
e Elisabete Aparecida dos Santos, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Extraordinária, realizada em
24.07.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0092/18 Edine Barbosa
Silva. II – RELATOR: Sra. Elisabete Aparecida dos Santos DEFERIDO, por votação
unânime: 1-0072/18 Raphael Rodrigues de Barros. III – EXPEDIENTE: Ofício 016/18JARI 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 lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.08.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia seis de agosto de dois mil e dezoito, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular,
Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Ordinária, realizada em
30.07.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0098/18 Fábia Maria Gomes
do Nascimento de Almeida. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por
votação unânime: 1-0052/18 Nathalia Ramos Cunha. III – EXPEDIENTE: Ofício 0017/18JARI 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 lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
________________________________________
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

Conselho de Alimentação Escolar
Pindamonhangaba, SP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 28.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.08.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil e dezoito, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro
titular e Josiel Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em
06.08.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0095/18 Ricardo Vila
Real Barbosa. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0102/18 Deise Maria dos Santos Trindade.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose 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 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** RECURSO ***
PREGÃO Nº 115/2018 (PMP 19739/2018)
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
e da Secretaria Municipal de Administração, negou, em 05/09/2018, provimento ao recurso da
empresa Simptec Comércio de Máquinas Ltda, impetrado por meio do processo 22532/2018, e
desclassiﬁca no item 07 a empresa Suprinet Suprimentos para Informática Ltda EPP, na licitação
supra, que cuida de “aquisição de aparelhos de telefone, impressoras, câmera digital e projetores”.
Sendo assim, determinou que seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter
documentos de habilitação da empresa classiﬁcada em segundo lugar no item 07, Shauanne Kallil
de Sousa ME. Ficando fracassados os itens 01, 02, 03, 05 e 06, e deserto o item 04. Fica a referida
sessão marcada para o dia 20/09/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior.
*** DESCLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS / ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO
COLOCADO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, reprovou,
em 03/09/2018, as amostras apresentadas pelas empresas classiﬁcadas em primeiro lugar nos
itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 39, 42, 44, 45, 47 e 48, e aprova as
demais amostras. Diante de tal reprovação, determina que seja marcada a sessão para abertura do
envelope dizendo conter documentos de habilitação das empresas classiﬁcadas em segundo lugar
para os itens 19, 24 e 47, quais sejam, Aiê Serviços Eireli ME, e Eletroguará Ltda ME. Fica marcada
para sessão para o dia 21/09/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2018 (PMP 19855/2018)
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica, emitida pela Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, através do memorando 052/2018, desclassiﬁcou a empresa AGN
Comércio Atacado e Varejo de Gêneros Alimentícios Ltda (itens 13 e 39), por não ter apresentado
a documentação técnica exigida no termo de referência, passando o item 39 para a empresa
classiﬁcada em segundo lugar, qual seja, Cauana Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, cuja
documentação técnica fora aprovada, e anulando o item 13, conforme solicitação da referida
Secretaria, e homologou, em 29/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição
de hortifrúti para o preparo da alimentação escolar”, em favor da empresa Cauana Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 01-1,90; 02-2,19; 03-2,40; 04-4,95; 0512,40; 06-2,19; 07-2,18; 08-2,49; 09-1,95; 10-6,90; 11-1,59; 12-4,95; 14-5,40; 15-3,29; 16-3,90;
17-1,90; 18-2,39; 19-2,99; 20-4,90; 21-3,90; 22-3,90; 23-3,59; 24-1,95; 25-2,49; 26-3,90; 27-2,19;
28-2,69; 29-2,87; 30-3,90; 31-3,80; 32-3,08; 33-3,90; 34-4,90; 35-1,90; 36-2,96; 37-18,00; 38-7,90;
39-15,00; 40-9,50. Item cancelado: 13.
PREGÃO Nº 137/2018 (PMP 21516/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas, homologou, em 04/09/2018, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de órteses e próteses”, em favor das empresas:
Abraão César do Nascimento ME, os itens 04, 10, 11, 13 e 18, no valor total de R$ 6.771,46;
Ortopedia Rita de Cássia Ltda EPP, os itens 02, 08, 09, 22, 23, 26 e 27, no valor total de R$
45.003,00; Vale Pé Oﬁcina Ortopédica Ltda EPP, os itens 01, 03, 05, 06, 07, 12, 15, 16 e 17, no valor
total de R$ 9.153,23. Item fracassado: 14. Itens cancelados: 19, 20, 21, 24, 25, 28 e 29.
*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 112/2018 (PMP 18176/2018)
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e
que cabe à Administração rever seus atos, determinou, em 29/08/2018, a revogação/cancelamento,
da licitação supra, que cuida de “aquisição de aparelhos celulares”, com base no artigo 49 da lei
8666/93, e súmula 473 do STF.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018 (PMP 14927/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 04/09/2018, fracassada a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços em
locação, montagem, desmontagem de banheiros químicos para eventos realizados pela Prefeitura
no período de 12 meses”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 340/2014 (PMP 29585/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 30/05/2018, ao contrato 120/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações para acesso dedicado
a internet, acessos ponto a multiponto com tráfego de dados, voz, imagem e telefonia ﬁxa em
conformidade com as especiﬁcações constantes no termo de referência”, para prorrogação
até 02/06/2019, sendo de R$ 3.774.640,62 o valor do contrato para o período, assinando pela
contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, o Sr Josué Bondioli Junior, o Sr Nilson de Paula Santos,
a Sra Marcela Franco Moreira Dias, o Sr Júlio César Augusto do Valle, o Sr Everton Chinaqui de
Souza Lima, o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, a Sra Valéria dos Santos, o Sr Marcelo Ribeiro
Martuscelli, o Sr João Carlos Muniz, o Sr Marcus Vinícius Faria Carvalho, o Sr Anderson Plínio da
Silva Alves, o Sr José Sodário Viana, o pela contratada, empresa America Net Ltda, o Sr Robson
Ramos Mariano.
PREGÃO Nº 125/2016 (PMP 13394/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 03/08/2018, ao contrato 178/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada para serviço de limpeza e higienização dos dutos de ventilação e serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado da sede da
Prefeitura de Pindamonhangaba e aparelhos Split de vários departamentos com fornecimento de
peças, materiais, componentes e mão de obra especializada”, para prorrogação até 03/08/2019, e
acréscimo de 14,50787%, passando o valor total para R$ 154.810,06, assinando pela contratante
o Sr Nilson Luis de Paula Santos, o Sr Fabrício Augusto Pereira, o Sr Júlio César Augusto do Valle,
o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, o Sr Josué Bondioli
Junior, a Sra Valéria dos Santos, o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Esper &
Florencio Assistência e Serviços Ltda, o Sr Cesar Florencio de Souza.
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Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018

E special “BAILE DO JOMI”
QUARTA-FEIRA

Akim/AgoraVale

Mais de 300 atletas e familiares participaram
do baile de encerramento do Jomi

Uma noite dançante

Akim/AgoraVale

16ª edição dos “Jogos Municipais do Idoso” segue
colhendo resultados positivos

P

ara o sucesso de um evento ou projeto é preciso que
os organizadores possam
contar com uma equipe disposta
e atuante em todo o processo. Foi
isso que aconteceu na última edição dos Jomi - “Jogos Municipais
do Idoso” de Pindamonhangaba.
Realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Pinda

“Para algumas pessoas,
chegar à terceira idade
quer dizer que já
cumpriu a sua missão e
que é hora de sossegar.
Para outros, essa é
apenas mais uma fase
da vida. Mas existem
aqueles que veem este
momento como singular
e que deve ser vivido
com muita plenitude,
abraçando a liberdade
e usando o tempo
livre para obter mais
conhecimento, prática
esportiva e diversão.”

em parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer,
o evento esportivo teve por objetivo principal estimular a atividade física, promover a integração, a saúde e o bem-estar,
contribuindo para o aumento da
autoestima da pessoa idosa.
A 16ª edição da competição
recebeu mais de 600 inscrições
– comprovando o sucesso da
iniciativa ao superar os números de edições anteriores.
Sociabilização
e prática esportiva
A competição, que durou cerca
de 10 dias, contou com modalidades como atletismo, bocha, damas,
xadrez, dominó, torneio de truco,
tênis de mesa, voleibol adaptado,
todas divididas em categorias e
sexo (masculino e feminino).
Durante todo o evento, os
ginásios da cidade ﬁcaram repletos de atletas e de familiares,
que prestigiaram as competições esportivas e as apresentações artísticas.
“Falar do Jomi em números
é muito difícil, porque não se
pode medir todos os benefícios
que este evento proporciona.
Nós do Fundo Social abraçamos

“Eu gosto muito de
esporte: pratico natação
há mais de 10 anos e no
vôlei adaptado comecei
há menos tempo,
mas também estou
gostando. Para mim,
participar de um evento
feito com tanto carinho
e que ainda conta com
trabalho voluntário e
social é muito bacana.
Agora, ser eleito ‘Mister
Jomi’ foi surpreendente.
Eu adorei!”
Pedro Antunes Costa –
“Mister Jomi 2018”
essa causa porque entendemos
que a atividade física na Terceira
Idade é de extrema importância
para o físico e para a mente. O
esporte traz integração, melhora a concentração, a autoestima
e contribui para o bem-estar”,
disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia
Vieira Domingues.
Ela aproveitou para agradecer
a todos que colaboraram com a

Miss Luiza Viezze: “Faço Dança, Ginástica
e Alongamento, mas no Jomi participei da
competição de ‘Cartas’, eu e uma amiga; ficamos em
terceiro lugar. Eu adorei os jogos e principalmente
o baile. Ganhar como Miss foi uma surpresa muito
boa. Ano que vem passarei a faixa.”
organização e realização do evento e do baile de encerramento.
“Eu não conseguiria citar
todos os nomes porque foram
muitas pessoas, mas em especial, à Prefeitura e a todos os
departamentos envolvidos, ao
Diogo, diretor do Paineiras,
por liberar o clube para o baile;
à Roberta Fischer, artesã que
confeccionou as faixas de miss e
mister; e a todos os voluntários,
que mais uma vez, cozinharam
e organizaram a parte gastronômica da festa de encerramento,
meu muito obrigada a todos”.
Voluntariado em ação
Já considerado tradicional,
o jantar preparado pelos volun-

tários do Fundo Social serviu à
cerca de 300 idosos e familiares
que participaram do baile de
encerramento dos Jomi, que
aconteceu no Paineiras Country Club, embalado pelo som da
banda Gold.
O toque de glamour da festa
ﬁcou por conta do concurso do
“Casal Miss e Mister Jomi 2018” –
que elegeu Pedro Antunes Costa,
de 64 anos, como Mister; e Luiza
Viezze, de 71 anos, como Miss.
Com muita descontração e alegria, incitados pelas torcidas, os
concorrentes desﬁlaram e mostraram simpatia e elegância para
os jurados. Com certeza, este momento de confraternização deixou sua marca nesta edição dos
“Jogos Municipais dos Idosos”.

Akim/AgoraVale

Eleitos receberam os cumprimentos da presidente do Fundo Social, Cláudia
Domingues, e do prefeito Isael Domingues

Akim/AgoraVale

Candidatas esbanjaram simpatia e elegância durante concurso

