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Geral

Conseg avalia índices de criminalidade em Pinda

Organização municipal também contou com a posse da nova diretoria na última segunda-feira (13)

O Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança de Pindamonhangaba)
realizou mais uma reunião ordinária na noite
de segunda-feira (13). Na
ocasião, houve uma análise dos índices de criminalidade da cidade do mês
de abril e a cerimônia de
posse da nova diretoria
para o biênio 2019/2021.
A exposição dos indicadores de criminalidade foi realizada pela
Comandante da Polícia
Militar, capitã PM Lucimeire Jerônymo e pela
delegada titular do município, Dra. Renata
Costillas. “Tivemos um
primeiro trimestre não
muito positivo. Mas,no mês de abril, com as
ações adotadas e operações desenvolvidas, conseguimos atingir números melhores. Tivemos
dois homicídios ambos
relacionados ao uso de
drogas; reduzimos o número de roubo para 28;
reduzimos os números

Divulgação

Reunião teve a participação de autoridades policiais e nova diretoria
de furtos”, explicou a capitã Lucimeire.
A dra. Renata ressaltou
os êxitos na identiﬁcação
dos autores de homicídio e
de uma quadrilha que praticava o furto de veículos

em garagem durante a madrugada em diversos bairros da cidade. Além disso,
ela chamou atenção à participação da comunidade
com denúncias anônimas,
pois muitos dos casos so-

Aniversário de ordenação
sacerdotal do padre
Kleber Rodrigues

Divulgação

O padre Kleber Rodrigues da Silva, pároco da Paróquia Nossa
Senhora do Bom Sucesso, celebrará o 15º
aniversário de sua ordenação sacerdotal. A
comemoração acontecerá nesta quarta-feira (15), a partir das 19
horas, na Igreja Matriz de Pindamonhangaba. A missa de ação
de graças será aberta a
toda população.
Padre Kleber terá
comemoração aos
seus 15 anos de
ordenação

lucionados foram identiﬁcados devido a denúncias
populares.
A reunião teve ainda a
participação do Secretário
de Segurança da Prefeitura Municipal, coronel José

Departamento do Meio Ambiente
faz doação de mudas

AÇÃO ACONTECE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO, NO VIVEIRO MUNICIPAL
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
O Departamento Municipal de Meio Ambiente
realizará nos dias 29 e 30
a doação de mudas de árvores frutíferas, nativas,
ornamentais e exóticas,
no Viveiro Municipal.
No dia 29, apenas munícipes da área rural da
cidade poderão retirar
até 20 mudas, sendo 15
nativas (porte médio/
grande) e 5 frutíferas. Já
no dia 30, os moradores
da área urbana podem
retirar até 14 mudas, sendo 10 ornamentais, 2 frutíferas e 2 exóticas (porte
médio).
Serão distribuídas 30
senhas, a partir das 7 horas e somente moradores
de Pinda poderão partici-

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA – CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 81, DE 14 DE MAIO DE 2019.
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O
PERÍODO 2020/2023, COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL, E,
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA,
no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando os artigos números 16 e 17 da Lei municipal n. 4.754 de 27 de fevereiro de 2008,
Considerando a Lei municipal n. 5.464 de 23 de outubro de 2012.
Considerando as deliberações da 2ª reunião extraordinária, ocorrida em 14 de maio de 2019,
Resolve:
Art. 1º - NOMEAR a Comissão Especial responsável pelo processo de escolha dos novos
membros do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba para o período 2020/2023, pelas seguintes
representações:
a)
Conselheiros representantes do poder público: Tathyane de Oliveira Santos (Sec. de
Assistência Social), Miriam Pérsia Macedo de Andrade (Sec. de Saúde), Ana Paula Pedersoli (Sec.
Negócios Jurídicos), Elaine Grazielli de Andrade (Sec. de Educação) (no caso de impossibilidade
de participação do conselheiro do poder público será nomeado o outro representante da mesma
secretaria).
b)
Conselheiros representantes da sociedade civil: William Anaia Bonafé, Helison de
Oliveira, Aline Morgado Escóssio Bello e Márcia Tatiane Castilho da Silva.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS FUNDEB
Pindamonhangaba – Biênio 2017 – 2019
Pauta Reunião CACS FUNDEB – 15/05/2019
—
—
—
—

Leitura da ata da reunião anterior
Apresentação da rota de transporte
Estudo das diretrizes
Deﬁnição das datas de reuniões

A reunião será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à rua Senador Dino
Bueno, 119, Bosque da Princesa, com 1ª chamada às 18h e segunda chamada, às 18h15.
Érika Fernanda Gomes da Silva
Presidente do CACS FUNDEB

Sodário Viana que trouxe
informações sobre aumento de número de vítimas de
trânsito, o que fará o executivo utilizar imagens do
COI para autuar os infratores e ressaltou também

as ações que serão executadas em parceria com o
DER para trazer modiﬁcações nas rotatórias do Tenda, do “João do Pulo” e do
“Mazaroppi”, no Socorro.
A reunião teve a presença de representantes de
diversas instituições como
Batalhão Borba Gato,
OAB, Sindicato dos Metalúrgicos, Associação dos
Jornalistas de Pindamonhangaba e associações de
moradores de bairro, que
apresentaram inúmeras
reivindicações, entre elas
a renovação da Atividade
Delegada e o aumento do
efetivo da Polícia Civil.
POSSE
O evento foi ﬁnalizado
com a posse da nova diretoria do Conseg para o
biênio 2019/2021, sendo
constituída:
Alexandre
Pió (presidente), Claudinei Oliveira (vice-presidente), Flávia Melo (1ª
secretária), Geisa Paiva
(2ª secretária) e Samuel
Oliveira (diretor de Ações
Sociais).

Art. 2º - A Comissão especial será responsável por todas as etapas preliminares de deﬁnição de
critérios, datas, bem como elaboração de conteúdo mínimo a ser apresentado para a empresa a ser
vencedora e contratada para a realização de todo o pleito, se necessário for, e/ou será ela mesma,
a Comissão, responsável pela efetivação de cada etapa do respectivo processo.
§ 1º - A ﬁm de subsidiar os trabalhos, a Comissão poderá apresentar sugestões de alterações na
legislação municipal atual, sem sobrepor a legislação federal, no que se refere aos requisitos e
critérios para participação no pleito.
I – No caso de proposta de alteração em legislação, a mesma deverá ser elaborada dentro do
tempo legal para a realização do pleito.
II – A proposta deverá ter embasamento legal e aprovada pela Câmara Municipal.
§ 2º - Dentre as etapas preliminares, destaca-se a elaboração de minuta de Edital para chamamento
e habilitação dos pré-candidatos ao pleito.
§ 3º - Caso o pleito seja executado por empresa vencedora de processo licitatório, a Comissão terá
a responsabilidade de acompanhar e ﬁscalizar o mesmo.
§ 4º - Dentre as atribuições estabelecidas na Resolução n.26, de 17 de dezembro de 2013, a esta
comissão especial, estão:
a)
analisar critérios e elaborar normas para a eleição dos Conselheiros Tutelares;
b)
organizar e realizar o processo eleitoral, com o acompanhamento do Ministério Público;
c)
zelar pela transparência do processo e garantir a participação popular.
Art. 3º - INFORMAR que o processo de escolha/2019 contemplará a escolha de 20 conselheiros
tutelares, sendo 10 titulares e 10 suplentes.
§ 1º - A constituição do segundo Conselho Tutelar de Pindamonhangaba aprovada pela
administração pública, tendo em vista demanda municipal pelo serviço, se faz em atendimento a
Resolução nº 31, de 28 de maio de 2014/CMDCA, de Pindamonhangaba.
§ 2º - O 2º Conselho Tutelar deverá ser instalado na região de Moreira Cesar e adjacências.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2019.
William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

par. Os interessados devem levar comprovante
de endereço para fazer a
retirada.
O Viveiro Municipal

ﬁca na rua Noel César Pires, s/nº, próximo ao Maricá. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3550-0030.
Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0102/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) PAULO ROBERTO DA SILVA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA EURICO GUTMACHER, S/NR. BAIRRO ARARETAMA,
inscrito no município sob a sigla SO.23.08.12.064.000, Quadra N-03 , Lote P-63, 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.
André Marcos Pereira - Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0103/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) INCORPORADORA PINUS LTDA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/NR. BAIRRO MOMBAÇA
, inscrito no município sob a sigla SO110905021000, Quadra 09 , Lote -21, 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.
André Marcos Pereira - Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0104/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) APARECIDA CELIA BUENO,
responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, S/NR. BAIRRO VILA RICA, inscrito
no município sob a sigla SO111301021000, Quadra G , Lote 257 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.
André Marcos Pereira - Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** RETIFICAÇÃO DE EDITAL ***
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 (PMP 12585/2019)
Comunicamos a retiﬁcação do item 3.5.1.1 (Qualiﬁcação técnica) do edital da licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de
obra, para construção de creche no Bairro das Campinas”, quanto a comprovação do item 05 –
Piso de concreto armado com acabamento tipo bambolê (24.4), onde se lê “1.678,62 m²”, leia-se
“1.028,30m²”. As demais informações permanecem inalteradas.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 057/2019 (PMP 10390/2019)
A autoridade superior homologou, em 07/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de refeições diárias para atender ao convênio entre a Prefeitura e a Funap, por um
período de 12 meses”, em favor da empresa MA Caetano Alimentos ME, o item 01, no valor total
de R$ 117.968,40.

