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ATENÇÃO PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA

Não percam o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).
Façam ou atualizem seu cadastro no CADÚnico até o dia 31/12/2018 para não ter o 
seu benefício suspenso.
Procure o posto de cadastramento do CADÚnico em Pindamonhangaba, situado na 
Avenida Albuquerque Lins, 550 – São Benedito (próximo a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a família, comprovante de renda e endereço.
Para maiores informações: 0800-7072003.

Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003736-76.2016.8.26.0445 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, solteiro, auxiliar administrativo, RG nº 58938187 e CPF nº 741.077.718- 49, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum - Anulatória de Escritura de Compra e Venda, por 
parte de Sebastião de Souza Lima Neto e sua mulher Maria Rosalina Roseira Lima, alegando em 
síntese: que são proprietários do lote de terreno nº 06 da Quadra “L-2” do Loteamento Araretama, 
bairro Mombaça, nesta cidade, matriculado sob o nº 8.470 do CRI de Pindamonhangaba/SP; que 
em abril/2016 os autores tomaram conhecimento de que o referido imóvel foi vendido ao ora 
suplicado, João Francisco de Oliveira, através de procuração falsa em nome dos autores, outorgada 
a um procurador de nome Osvaldo Luiz Marcondes; que foi lavrado Boletim de Ocorrência de nº 
683/2016 do estelionato ocorrido; que, posteriormente, o imóvel foi vendido pelo falso adquirente a 
Ronaldo Gonçalves Mariano, conforme Av.8 da matrícula 8.470. Isso posto, requerem os autores a 
procedência da ação para decretar a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o 
consequente cancelamento do registro na matrícula nº 8.470 do CRI/ Pindamonhangaba. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2018. 

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete 
horas e cinquenta minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, 
na Av. Albuquerque Lins nº 138- bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais do COMTUR – Conselho Municipal 
de Turismo para vigésima primeira reunião ordinária da Gestão 2016/2018, cuja 
pauta foi: 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. Estiveram 
presentes os seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Fabio 
Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Nancy Nomoto Leme, Silvia Nascimento e os 
convidados Sergio Basari Douredo (Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira 
(Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe Souza (Apt. Hotel) e Fernada Silveira 
Bueno (Reserva Rio das Pedras). Após 20 minutos de tolerância, eu, Kelly Eugênio 
Mendonça Faria, Vice presidente e secretária, dei início a reunião passando a 
condução da mesma para o conselheiro Jairo Fogaça, para poder secretariá-la. O 
Sr. Jairo fez a leitura da pauta e com um consenso de todos presentes não houve a 
assinatura da Ata da 20ª Reunião, devido ausência da Presidente Niucéia; embora 
todos tivessem lido e se manifestado de acordo com sua aprovação. Seguindo para 
a pauta 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. 
Foram entregues as inscrições dos convidados presentes Sergio Basari Douredo 
(Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis 
Felipe Souza (Apat. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras), foi 
encaminhado também um ofício da ACIP indicando a representação de Carlos Alberto 
Camilo (EM ANEXO). A conselheira Nancy Nomoto, manifesta-se que não poderá 
continuar representando a Associação de engenheiros, arquitetos e urbanistas de 
Pindamonhangaba, juntamente com o titular da cadeira Irineu Oliveira Pinto Neto 
que já havia manifestado seu afastamento através do whatszap, portanto há a 
necessidade de se encaminhar um ofício à Entidade pedindo novos representantes. 
O conselheiro Fabio informa que a Priscila proprietária do Café no Bule também 
não poderá participar do COMTUR como representante do Núcleo Turístico do 
Piracuama. No presente momento não foi passado para os conselheiros, para quem 
foram enviados os ofícios solicitando representação para nova gestão, esses foram 
feitos pela presidente Niucéia, juntamente com a Thais (Prefeitura); portanto essa 
relação será solicitada para próxima reunião ser colocado em ata. 2- INFORMES 
E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. A convidada Fernanda 
sugere que seja feito um ofício para FATEC pedindo que seja implantado o curso 
de graduação em Turismo em nossa cidade. O Sr. Jairo Fogaça, fez uma breve 
apresentação para os convidados sobre o COMTUR, a criação do Plano Diretor de 
Turismo, o MIT e todo o processo de inscrição, com o registro das seis últimas Atas, 
as exigências do cartório, a alteração da lei do COMTUR exigida pelo presidente da 
AMITUR (Jarbas Favoreto), e dos inúmeros erros encontrados nessa lei. Que após 
a eleição e classifi cação de Pindamonhangaba como MIT, uma questão primordial 
a se fazer será pedir a correção dessa lei e fazer um regimento interno de acordo. 
Sem mais assuntos, eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria secretariei a reunião, lavrei a 
presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela presidente.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018.

_______ _________________________________
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira

Presidente

 

 

COMTUR Pindamonhangaba 

Conselho Municipal de Turismo 

 

1 
ATA DA 21ª RO COMTUR 12/09/2018 – GESTÃO 2016/2018 

 

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018 
 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e 
cinquenta minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins 
nº 138- bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros 
Municipais do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para vigésima primeira reunião 
ordinária da Gestão 2016/2018, cuja pauta foi: 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. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as): Kelly Eugênio Mendonça Faria, Fabio Oliveira 
Vieira, Jairo Fogaça, Nancy Nomoto Leme, Silvia Nascimento e os convidados Sergio Basari 
Douredo (Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe 
Souza (Apt. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras). Após 20 minutos de 
tolerância, eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria, Vice presidente e secretária, dei início a reunião 
passando a condução da mesma para o conselheiro Jairo Fogaça, para poder secretariá-la. O Sr. 
Jairo fez a leitura da pauta e com um consenso de todos presentes não houve a assinatura da Ata da 
20ª Reunião, devido ausência da Presidente Niucéia; embora todos tivessem lido e se manifestado 
de acordo com sua aprovação. Seguindo para a pauta 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. Foram entregues as inscrições dos convidados presentes Sergio Basari Douredo 
(Colonial Plaza Hotel), Ademir Lopes Pereira (Pousada Sagrados Corações), Luis Felipe Souza 
(Apat. Hotel) e Fernada Silveira Bueno (Reserva Rio das Pedras), foi encaminhado também um 
ofício da ACIP indicando a representação de Carlos Alberto Camilo (EM ANEXO). A conselheira 
Nancy Nomoto, manifesta-se que não poderá continuar representando a Associação de engenheiros, 
arquitetos e urbanistas de Pindamonhangaba, juntamente com o titular da cadeira Irineu Oliveira 
Pinto Neto que já havia manifestado seu afastamento através do whatszap, portanto há a 
necessidade de se encaminhar um ofício à Entidade pedindo novos representantes. O conselheiro 
Fabio informa que a Priscila proprietária do Café no Bule também não poderá participar do 
COMTUR como representante do Núcleo Turístico do Piracuama. No presente momento não foi 
passado para os conselheiros, para quem foram enviados os ofícios solicitando representação para 
nova gestão, esses foram feitos pela presidente Niucéia, juntamente com a Thais (Prefeitura); 

 

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 – 18ª 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 “18ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Apresentação de Projeto – Prestação de Contas; 
3. Conferência Municipal; 
4. Outros assuntos pertinentes ao CMDCA; 
5. Informes Gerais. 

 
 

Data: 16/10/2018 (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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE TERCEIRO 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 classifi cadas em segundo e terceiro 
lugar nos itens 01, 02, 07, 09, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 42 e 44, e aprovou as demais amostras, da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas 
obras / manutenções no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do Departamento 
de Serviços Municipais”. Diante de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para 
abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classifi cada em 
terceiro lugar para o item 20, qual seja, HSX Comércio e Serviços Eireli. A referida sessão fi car 
marcada para o dia 19/10/2018, as 08h30, no mesmo local do evento anterior. 

Os bilhetes eletrônicos 
para o sorteio do mês de 
outubro da Nota Fiscal 
Paulista já estão disponí-
veis para consulta online. 
Os consumidores partici-
pantes do programa po-
dem acessar o endereço 
eletrônico www.nfp.fa-
zenda.sp.gov.br e conferir 
os números com que con-
correrão na 119ª extração, 
que distribuirá R$ 6,7 mi-
lhões em 655 prêmios.

Participam do sorteio 
os consumidores cadas-
trados que efetuaram 
compras no mês de junho 
e solicitaram notas fi scais 
com CPF e os condomí-
nios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi s-
cais. Cerca de 9 milhões 
de consumidores e 2,6 mil 
instituições fi lantrópicas 
concorrerão a R$ 6,7 mi-
lhões em prêmios, sendo 
eles: o principal de R$ 1 
milhão, quatro de R$ 500 
mil, 10 de R$ 100 mil, 15 

Consumidores podem consultar bilhetes para 
sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista

Reprodução/Internet

de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 
mil, 50 de R$ 5 mil e 500 
de R$ 1 mil.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor que 
pede a Nota Fiscal Pau-
lista deve se cadastrar no 
site do programa (www.
nfp.fazenda.sp.gov.br) e 
aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem 
a participação já no mês 

seguinte. Uma vez feito 
o processo, não é preciso 
repeti-lo, pois a inclusão 
nos sorteios seguintes é 
automática. Cada R$ 100 
em compras dá direito a 
um bilhete eletrônico para 
concorrer.

Programa Nota 
Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulis-
ta, criada em outubro de 
2007, integra o “Programa 

Cerca de 9 milhões de consumidores e 2,6 mil instituições fi lantrópicas 
concorrerão a R$ 6,7 milhões em prêmios

“Dia das Crianças” deve movimentar
 R$ 9,4 bilhões no varejo brasileiro

Apesar da lenta reto-
mada da economia refl etir 
no ânimo dos brasileiros, 
a maioria dos consumi-
dores (72%), em especial 
as mulheres (77%), deve 
ir às compras no “Dia das 
Crianças” deste ano. É o 
que revela pesquisa rea-
lizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em todas as 
capitais. No ano passado, 
67% compraram presen-
tes na data. Para 2018, a 
expectativa é de que o va-
rejo movimente cerca de 
R$ 9,4 bilhões.

Diante de um cenário 
com alto índice de desem-

prego e renda achatada, 
os gastos do consumidor 
também prometem ser 
ponderados. O “Dia das 
Crianças” representa a 
última festa comemorati-
va antes do Natal e dará 
sinais de como será o de-
sempenho das vendas 
no fi nal do ano. De acor-
do com o levantamento, 
(39%) dos entrevistados 
que presentearão, prin-
cipalmente fi lhos, sobri-
nhos, netos ou afi lhados, 
pretendem gastar o mes-
mo valor que o ano assado, 
enquanto 24% planejam 
comprar menos. No total, 
cada consumidor deve de-
sembolsar, em média, R$ 
187 com presentes.Brinquedos são as principais opções de compra para a data comemorativa
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de Estímulo à Cidadania 
Fiscal” do governo do Es-
tado de São Paulo e reduz 
a carga tributária indivi-
dual dos cidadãos, que re-
cebem créditos ao efetuar 
compras de mercadorias 
em São Paulo. O sistema 
distribui até 30% do ICMS 
efetivamente recolhido pe-
los estabelecimentos co-
merciais aos consumidores 
que solicitam o documento 

fi scal e informam CPF ou 
CNPJ, proporcional ao va-
lor da nota.

A devolução é feita em 
créditos que podem ser 
acompanhados pela in-
ternet e utilizados para 
pagamento do IPVA ou 
resgatados em dinheiro. O 
consumidor também pode 
solicitar o documento fi s-
cal sem a indicação do 
CPF/CNPJ e doá-lo a uma 
entidade de assistência 
social ou de saúde cadas-

tradas no programa Nota 
Fiscal Paulista, se assim 
desejar. Essa é uma deci-
são pessoal e exclusiva do 
consumidor.

Para conferir os crédi-
tos, aderir ao sorteio ou 
obter mais informações 
sobre a Nota Fiscal Pau-
lista, basta acessar o site 
www.nfp.fazenda.sp.gov.
br. Para baixar o aplicati-
vo do programa, acesse a 
loja de aplicativos de seu 
smartphone ou tablet.


