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Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018 

 
CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Extraordinária - 2018 

 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à“1ª Reunião Extraordinária – 2018”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 Apresentação de Estudos para solução arquitetônica construtiva da Igreja e 

Capela de Santana  
 Informes Gerais 

 
 

Data:  20/09/2018 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho / Pindamonhangaba 
 
 
A reunião será aberta a convidados, em particular o Pároco Padre Gonçalves,a 
Comunidade do bairro de Santana e ao público em geral 
 
 

 
 

Alcemir José Ribeiro Palma 
Presidente  

 

 

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

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “16ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Confirmação das Comissões de Eleição do Conselho Tutelar 2019; 
3. Confirmação da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
4. Organização dos Aditamentos de outubro; 
5. Informes gerais. 

 

Data: 18/09/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

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

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
  

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da 8ª Reunião ordinária de 2018 , cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01  Atividades em comemoração ao dia da árvore. 

 
 
Data:  21/09/2018 (sexta-feira) 
 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 09:15 
Segunda chamada: 09:30 

 

Local: Praça Monsenhor Marcondes 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 123/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr (a) AGRO 
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA 
FRANCISCO BUENO GARCIA LEMES, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município 
sob a sigla: SO110104031000, Quadra 05, Lote 135, para que efetue a limpeza do  
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

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 012/2018 (PMP 24354/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de serviços 
complementares de obras e engenharia nas áreas externas de diversas creches, 
sendo: Lote 01: Creche Arco Íris; Lote 02: Creche Centro; Lote 03: Creche Crispim; 
Lote 04: Creche Parque das Palmeiras; Lote 05: Creche Liberdade; Lote 06: Creche 
Mantiqueira”, com entrega dos envelopes até dia 02/10/18 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. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 082/2016 (PMP 9496/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 29/04/2018, ao contrato 087/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de biópsia 
de próstata conduzida por USG”, para prorrogação até 29/04/2019, e reajuste de 
2,0748%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 42.212,29, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Pró Imagem Ltda, o Sr Fernando Henrique Aldemundo Pereira, e o Sr Antônio Carlos 
Messias. 

PREGÃO Nº 133/2016 (PMP 13963/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 07/08/2018, ao contrato 188/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar, 
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação, 
secagem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia”, para prorrogação até 
19/11/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa R L Soares de Arruda Lavanderias ME, o Sr Rodolfo Lois Soares de Arruda. 

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)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUIS CARLOS PINTO e s/m FRANCISCA 
ISABEL AFONSO PINTO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos 
endereços indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 177.205, e atendendo 
ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 6.939,33 em 
13/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 855553429576, 
fi rmado em 12 de junho de 2015, garantido por alienação fi duciária, registrado sob 
nº 02 na matrícula nº 62.787, tendo por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA 
BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 15, BLOCO 15, CONDOMÍNIO MORUMBI, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. 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, 13 de setembro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

O especialista em Siste-
ma Intensivo a Pasto com 
Suplementação (Sips), 
Wagner Beskow, trará 
a experiência adquirida 
na Nova Zelândia, maior 
exportador de lácteos do 
mundo, para o Vale do Pa-
raíba. Na próxima segun-
da-feira (17), às 19 horas, 
ele realizará uma palestra 
gratuita, no Sindicato Ru-
ral de Pindamonhagaba, 
sobre o sistema de produ-
ção que busca a máxima 
efi ciência econômica alia-
da ao embasamento téc-
nico para manutenção de 
exigência nutricional para 
o gado de padrão Holan-
dês, de alto potencial pro-
dutivo.

O Sips visa o máximo 
desempenho dos animais 

COLABOROU COM O TEXTO:
 DAYANE GOMES

Com as festas de fi m de 
ano e o período de férias se 
aproximando, as empresas 
especializadas em promo-
ver atividades de lazer e 
entretenimento já come-
çam a buscar interessados 
em integrar seu quadro 
de recreadores. Por isso, a 
unidade do Senac em Pin-
damonhangaba promove-
rá uma capacitação  para 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

“Há livros escritos para 
evitar espaços vazios na 
estante”, já escreveu o icô-
nico Carlos Drummond de 
Andrade. O espírito dos 
locais destinados à leitura 
é preenchido justamente 
pelo embasamento textual 
e conceitual advindo dos 

volumes ocupantes de pra-
teleiras. De tal modo que, 
quatro bibliotecas públicas 
de Pindamonhangaba estão 
abertas para o recebimento 
de doações de materiais. Os 
interessados podem reali-
zar as entregas presencial-
mente e consultar informa-
ções por contato telefônico 
ou eletrônico.

Unidades receptoras 
Biblioteca Pública Municipal Vereador Rômulo Campos 
D’Arace
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 483 – Bosque da 
Princesa. CEP: 12401-32
Telefone: (12) 3643-2399 / 3645-1701
E-mail: biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Biblioteca Pública Municipal Maria Bertha César
Rua Dr. Gonzaga, s/n – Moreira César. CEP: 12440-200
Telefone: (12) 3637-4400
E-mail: biblioteca.moreiracesar@gmail.com

Biblioteca Pública Municipal do Castolira
Rua Iracema Pereira Resende, 215 – Castolira. CEP: 
12405-480
Telefone: (12) 3645-5991
E-mail: biblioteca.castolira@gmail.com

Biblioteca Pública Municipal do Araretama
Rua Cássio Pires Salgado, 150 – Nova Esperança – Ara-
retama - Pindamonhangaba / SP – Cep: 12426-270
Telefone: (12) 3643.4501
E-mail: biblioteca.araretama@gmail.com

Bibliotecas municipais 
aceitam doações da 
comunidade

Sindicato Rural realiza palestra gratuita sobre produção láctea

Tema da ofi cina de Wagner Beskow 
abordará produção láctea

Reprodução/Internet

em pastoreio, objetivan-
do que as vacas em lacta-
ção tenham o máximo de 
consumo diário do que há 
de melhor em uma planta 
forrageira, a lâmina foliar 

verde. O uso de um con-
centrado de qualidade é 
indispensável neste sis-
tema, e possibilita que a 
produção vá além do vo-
lume conferido pelo con-

sumo do pasto. A partir 
disso, o palestrante traz 
a experiência do sistema 
de produção neozelandês, 
posto que vem desenvol-
vendo um trabalho nos 
três estados do Sul brasi-
leiro, onde, recentemente, 
foi criado a Aliança Láctea 
Sul, com o objetivo de se 
tornarem exportadores de 
produtora lácteos. Todo 
o sistema de produção é 
aliado a políticas públi-
cas para promover maior 
competitividade no mer-
cado internacional.

Sobre o palestrante
Wagner Beskow é en-

genheiro agrônomo for-
mado pela UFPL, com 
mestrado e doutorado 
(PhD) em manejo de sis-
temas pastoris pela Mas-

sey University (Nova Ze-
lândia), reavaliados pela 
Esalq/USP e UFPEL. É 
ex-professor da UFPEL 
(Gestão Agroindustrial) 
e URI (Administração 
Rural e Agronegócio) e 
ex-pesquisador da CCGL 
TEC (antiga Fundacep). 
Foi revisor científi co do 

Journal of Dairy Science 
(EUA).

Atualmente é pesqui-
sador, consultor e sócio
-administrador da Trans-
pondo. É criador do Sips 
(Sistema Intensivo a Pasto 
com Suplementação) que 
vem sendo usado com su-
cesso em todo Brasil.

Senac Pindamonhangaba 
oferece formação para recreador

aquele que trabalha brin-
cando. O curso terá início 
já na próxima segunda-
feira (17) e seguirá até no-
vembro.

Hotéis, shoppings, cru-
zeiros marítimos e buff ets 
são alguns dos segmentos 
que oferecem oportunida-
des para um profi ssional 
específi co: o recreador. A 
qualifi cação na área ofe-
recida pela instituição de 
ensino pindense terá car-

ga horária de 160 horas 
e apresentará aos alunos 
técnicas de acolhimento 
de pessoas, planejamento, 
elaboração e execução de 
programações recreativas. 

As aulas serão desenvol-
vidas de segunda a quinta-
feira, das 8h30 às 12h30, a 
partir do dia 17 de setem-
bro até 27 de novembro 
de 2018. Os ensinamentos 
englobarão instruções so-
bre adaptação de público, 

utilização de materiais, ca-
racterização de espaços e 
cálculo de prazos e custos. 

As inscrições no curso 
livre “Recreador” do Se-
nac devem ser feitas pelo 
Portal: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba. Mais 
informações estão dispo-
níveis no mesmo endere-
ço eletrônico, no telefone 
3521-8500 e na própria 
unidade, situada na Rua 
Suíça, 1.255 – Santana.


