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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.08.2019.
Às quatorze horas do dia seis de agosto de dois mil e dezenove, 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 
Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença 
dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em 29.07.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0031/19 Cliceli de Lima Kling.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
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 2019. 

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.08.2019.
Às quatorze horas do dia sete de agosto de dois mil e dezenove, 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 
Nona Sessão Extraordinária 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 29.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0034/19 Israel Correia. II – RELATOR: Sr. Vanderson 
Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0151/18 Cristian Camilo Leon Giraldo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
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 2019. 

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.08.2019.
Às quatorze horas do dia doze de agosto de dois mil e dezenove, 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 Trigésima 
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 29.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0037/19 Ivanil Gregorio das Chagas 
e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0040/19 Willian da Silva Leite. II– RELATOR: Sr. Carlos 
Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0156/18 Luiz Henrique Holzisauer de 
Mattos e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0014/19 Dulce de Jesus Furtado de Oliveira. III – 
EXPEDIENTE: Ofício 033/19-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 lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 12  de agosto de 2019. 

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.08.2019.
Às quatorze horas do dia treze de agosto de dois mil e dezenove, 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 Trigésima 
Sessão Extraordinária 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 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 12.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0043/19 Itamar Camilo Goulart. II– RELATOR: Sr. 
Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0189/18 Francisco Paulo de Carvalho 
e 1-0020/19 Alessandra Helena Silva de Oliveira. III – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da Silva 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0078/19 Daniel Ribeiro Bondioli. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
034/19-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 lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019. 

Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.08.2019.
Às quatorze horas do dia dezenove de agosto de dois mil e dezenove, 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 Trigésima Primeira 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 30.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0046/19 Giselle Lima Emboava 
Santos. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0063/19 
Tania Gisele do Nascimento da Silva. III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0030/18 Moacir Bahia Filho, 1-0180/18 Edson Leonel dos Santos e 1-0005/19 
Waldecir Ferreira dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019. 

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.08.2019.
Às quatorze horas do dia vinte de agosto de dois mil e dezenove, 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 Trigésima 
Primeira 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 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.08.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0052/19 Maria Gabriela Alexandre da Silva. II– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0032/19 Fabio 
Leandro Penha Galvão, 1-0041/19 Giselle Alves Campos dos Santos e 1-0056/19 Alexandre 
Ferreira Gomide. III – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0070/18 José Luiz de Souza. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019. 

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.08.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove, 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 Trigésima Segunda Sessão Ordinária 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 31.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
20.08.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0212/18 Marcio Rocha Cruz e 
1-0022/19 Agatha Salvati. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0064/18 Rubens dos Santos. III – RELATOR:  Sra. Elisabete Aparecida dos Santos 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0083/19 Alex Sandro Simões Marques de Oliveira. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 037/19-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 lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2019.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa MARIA LUCIA CARNEIRO VILELA & CIA LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.558.602/001-82 e Inscrição Estadual nº 528.126.147-116, 
declara para os devidos fins que teve o seguinte equipamento extraviado: 
EQUIPAMENTO ECF, MARCA DARUMA AUTOMAÇÃO, MODELO ECF 
FS600, VERSÃO 01.05.00 e Nº FABRICAÇÃO DR0207BR000000111188, 
COM DATA DE LACRAÇÃO E 25/04/2008. E por ser a expressão de 
verdade firma a presente declaração.

O índice de uso do cinto de 
segurança entre motoristas e 
passageiros aumentou na malha 
rodoviária paulista sob conces-
são após cinco anos de intensas 
campanhas e ações educativas 
da Artesp (Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo) e das 
20 concessionárias que integram 
o Programa de Concessões Rodo-
viárias. No final de 2014, levan-
tamento da Agência apurou que 
mais da metade dos ocupantes do 
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Uso do cinto de segurança 
chega a 73% entre 

passageiros de banco traseiro
Pesquisa da Artesp aponta aumento da adesão após ações de 
conscientização desenvolvidas pela agência e concessionárias

banco traseiro não utilizava cinto 
de segurança.

Na época, a adesão era de ape-
nas 46% das pessoas. Já em rela-
ção ao uso do equipamento entre 
motoristas e passageiros do banco 
dianteiro era de 89% e 84%, res-
pectivamente. Em agosto de 2019, 
a pesquisa foi refeita e a atualiza-
ção dos dados apurou que houve 
significativo aumento do uso do 
equipamento: 94% dos motoris-
tas, 91% dos passageiros do ban-

co dianteiro e 73% dos ocupantes 
do banco traseiro estavam usando 
corretamente o cinto no momento 
da abordagem dos pesquisadores.

A pesquisa abrange veículos de 
passeio e caminhões. Esse novo 
levantamento integra as mais de 
mil ações promovidas ou apoia-
das pelo Governo do Estado na 
“Semana Nacional do Trânsito”. 
“Avaliamos os resultados da pri-
meira pesquisa e vimos a necessi-
dade de intensificar as campanhas 

educativas, principalmente em 
relação ao cinto de segurança no 
banco de trás onde poucas pesso-
as viajavam com o equipamento”, 
diz a Coordenadora de Segurança 
Viária da Artesp, Viviane Riveli.

Dados regionais
Embora o uso do cinto de se-

gurança venha aumentando des-
de o início das campanhas educa-
tivas, algumas regiões do Estado 
ainda registram baixa adesão ao 
equipamento. É o caso da Região 

de Franca onde 48% dos ocu-
pantes do banco traseiro ainda 
dispensam o uso do cinto em via-
gens pelas rodovias sob conces-
são. As regiões com os índices de 
uso mais altos entre os passagei-
ros do banco traseiros são Barre-
tos, Itapeva e São José dos Cam-
pos com adesões de 87%, 83% e 
80%, respectivamente. Nos tre-
chos de rodovias próximas à ca-
pital paulista o índice de uso do 
cinto no banco de trás é de 71%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 207/2019 (PMP 27272/2019) 
Para “aquisição de suco de frutas, maçã, lanches e bebida láctea fermentada com 
polpa de morango”, com entrega dos envelopes até dia 10/10/19 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.  

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 202/2019 (PMP 25634/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de solução interativa integrada com instalação e configuração dos equipamentos 
para usuários da rede municipal de ensino”, para análise da impugnação interposta 
pela empresa Ekipsul Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli EPP (processo 
28250/2019).

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMôNIO HISTóRICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL E ARqUITETôNICO DE PINDAMONHANGABA – CMPHCAAP 

CONVOCAÇÃO – 7ª Reunião Ordinária – 2019
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 “7ª Reunião Ordinária 
- 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Aprovação das duas últimas reuniões
Regimento Interno
Parecer no Processo 10300/2013, que trata de isenção de Impostos do imóvel da Rua Bicudo 
Leme, 88
Data: 1/10/2019 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental 

e Arquitetônico de Pindamonhangaba

Uma das frutas típi-
cas do mês de setembro 
é o abacaxi. Fonte de vi-
taminas A e C, o abacaxi 
contribui para o aumen-
to da imunidade, além de 
ter papel antioxidante e 
anti-inflamatório. A fru-
ta também tem alto teor 
de manganês e é um bom 
alimento para auxiliar na 
prevenção da osteoporose 
e de fraturas ósseas.

Priorizar o consumo de 
alimentos da estação é be-
néfico não só para o pro-
dutor, mas também para 
o consumidor, que terá à 
disposição frutas, legumes 
ou verduras com mais nu-
trientes. Veja outras fru-
tas de setembro que a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo incentiva o 
consumo:

Banana nanica
Tem o sabor mais ado-

cicado, tornando-se uma 
das variedades preferidas 
da fruta. Possui fibras que 
auxiliam no bom funciona-
mento intestinal, além de 
fósforo que ajuda na saúde 

Conheça 
as frutas 

típicas 
desta época 

do ano
dos dentes e os-
sos e a vitamina 
C, que atua no 
sistema imunoló-
gico e é antioxi-
dante.

Banana prata
É um dos ti-

pos que contém 
maior quanti-
dade de potássio em sua 
composição, prevenindo 
câimbras musculares e 
auxiliando no controle de 
pressão arterial. Além dis-
so, possui triptofano, ami-
noácido precursor do hor-
mônio serotonina que está 
associado com a sensação 
de bem-estar.

Laranja lima
É menos ácida que os 

outros tipos. É bastante su-
culenta, rica em vitamina 
C, potássio, ferro e vitami-
nas do complexo B, além de 
possuir características anti
-inflamatórias.

Laranja pera
A laranja é uma fruta 

fonte de vitamina C, além 
de conter fibra, ácido fólico, 

potássio e antioxidantes, 
possui diversos benefícios, 
entre eles ação preventiva 
contra gripes e resfriados, 
melhora função do sistema 
digestivo e auxilia na pre-
venção de anemia, pois au-
menta a absorção do ferro. 
A melhor forma a ser con-
sumida é in natura.

Manga
Fonte de carotenoides 

e carboidrato, ela fornece 
energia para o organismo. 
Contém cálcio e fibras, au-
xiliando no bom funciona-
mento intestinal.

Melão
O melão contém vita-

minas A e C, potássio, e 
uma grande quantidade de 
água. Proporciona diversos 
benefícios à saúde, dentre 
eles controlar a pressão ar-
terial, prevenir a desidra-
tação e função diurética. É 
pouco calórico e pode ser 
consumido in natura ou em 
forma de sucos.

Tangerina
Também conhecida 

como mexerica ou berga-
mota, é uma fruta cítrica 
rica em vitamina C, que 
auxilia na proteção do or-
ganismo. Contém fósforo 
e cálcio, que são minerais 
importantes para a manu-
tenção de ossos e dentes.


