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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de lotes do 
Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária vem, pela presente, convocar Vossas 
Senhorias para a Assembleia Ordinária, nos termos adiante.
Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes interessados 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES 
E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, nos termos do 
artigo 4º do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2020, com 
início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos proprietários e/ou 
adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village II ou 19:30 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes,  a ser realizada em Local “Aberto” nas dependências do 
Loteamento Residencial Colonial Village II – Pindamonhangaba – SP, mais precisamente, na 
quadra poliesportiva, seguindo todos os protocolos sanitários, tais como, “ disponibilização de 
álcool em gel ”, “ uso obrigatório de máscara ” e “ distanciamento entre os presentes ”, para tal 
fi m, temos a “autorização” da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, que  através do seu 
“ Comitê de Enfrentamento ao COVID-19” não se opôs a realização da “Assembleia Ordinária  
Presencial”, conforme manifestação no processo 21.254/2020 do site “1doc” da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.  A referida Assembleia tem a fi nalidade de deliberar sobre os 
seguintes assuntos:
01 – Prestação de contas referente ao ano de 2019;
02 – Aprovação do orçamento para o ano de 2020;
03 – Aprovação do novo valor da contribuição mensal para a Associação; 
04 – Aprovação futuras benfeitorias na área de segurança; 
05 – Unifi cação e desmembramentos dos Lotes; 
06- E demais proposições surgidas na assembleia;
Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por procuradores 
com poderes específi cos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2020.

RUBENS FREIRE GONÇALVES
Presidente

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
estará no próximo dia 30 de setembro de 2020 as 15h, na Câmara de 
Vereadores para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 2º 
Quadrimestre de 2020.Todos estão convidados.

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2020 (PMP 2369/2020) 
- Para Aquisição de Materiais de Serralheria, com entrega dos 
envelopes até dia 07/10/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2020 (PMP 4108/2020) 
- Para Aquisição de Materiais para atender o setor de Serralheria, 
com entrega dos envelopes até dia 07/10/2020 às 14h e início da 
sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2020 (PMP 5904/2020) 
– Para Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviço, com profi ssional devidamente cadastrado e habilitado 
no Conselho regional de medicina veterinária, com fornecimento 
de material e mão de obra na especialidade veterinária, para 
realização de Cirurgia de Pan-histerectomia ou orquiectomia de 
felinos e caninos, mantendo a proporção do número de cirurgias 
em 10% de machos e 90% de fêmeas, pelo período de 12 (doze) 
meses, com entrega dos envelopes até dia 05/10/2020 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 
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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 24.217/2020 – SMCT-DEC
Doador: ATIV COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. Donatário: Município 
de Pindamonhangaba. Objeto: doação de materiais para construção do 
monumento na Rotatória João do Pulo – localizada na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, altura do nº 2500, em homenagem ao atleta 
pindamonhangabense: João Carlos de Oliveira, conhecido como João do 
Pulo, no valor total estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da 
assinatura: 14/09/2020.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 24.217/2020 – SMCT-DEC
Doador: IRINEU MIGLIORINI. Donatário: Município de Pindamonhangaba. 
Objeto: doação de serviço de concepção, projeto e construção de 
monumento em homenagem ao atleta pindamonhangabense: João Carlos 
de Oliveira, conhecido como “João do Pulo”, que fi cará situado a Rotatória 
João do Pulo – Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, altura do nº 
2500. Valor total R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da assinatura: 
21/08/2020.

As queimadas, que já devas-
taram mais de 15% do Pantanal, 
contrastam com a comemora-
ção do “Dia da Árvore”, em 21 
de setembro. Em meio a esse 
cenário, a EDP, empresa que 
atua em toda a cadeia de valor 
do setor elétrico, lançou a cam-
panha “Uma árvore conta”, na 
qual a cada cliente que aderir 
à fatura de energia digital, uma 
muda de árvore de espécie na-
tiva será plantada no Pantanal. 
A ação vale para as áreas de 
concessão onde a empresa atua 
na distribuição de energia, em 
São Paulo e no Espírito Santo. A 
Campanha estará válida duran-
te a semana em que se comemo-
ra o Dia da Árvore ou até com-
pletar a meta de 2.500 cadastros 
da conta por e-mail.

Adesão à fatura digital da conta de energia 
pode ser revertida no plantio de árvores
Criada pela EDP, campanha “Uma árvore conta” busca miti gar os danos causados 
pelas queimadas a este importante bioma

Atualmente, a EDP tem mais 
de 783 mil clientes da área de 
concessão em São Paulo e no 
Espírito Santo cadastrados para 
receber a fatura de energia elé-
trica de forma virtual, cerca de 
22% do total de consumidores 
– um dos melhores índices do 
setor elétrico brasileiro.  Gra-
ças a isso, cerca de 649 árvores 
são poupadas de corte a cada 
ano, contribuindo para a absor-
ção de aproximadamente 105,8 
tCO2 da atmosfera em seus pri-
meiros anos de vida.

“A situação do Pantanal tem 
atraído a atenção de todo o 
mundo. A sociedade pode aju-
dar com ações e, por isso, fi ze-
mos esse desafi o do bem aos 
nossos clientes, para que todos 
tenham a possibilidade de se 

envolver nesta causa e dar a sua 
contribuição. Temos um com-
promisso global com a redução 
das emissões de gases do efeito 
estufa e queremos utilizar esta 
iniciativa para conscientizar a 
todos sobre a importância da 
preservação do meio-ambien-
te”, afi rma Marney Antunes, di-
retor da EDP.  

Ao aderir ao envio virtual, 
além de contribuir para a pre-
servação do meio ambiente, de-
vido à diminuição do uso de pa-
pel, o cliente recebe sua conta 
com maior antecedência, tendo 
mais praticidade e comodidade. 
“Desde o início da pandemia da 
Covid-19 registramos um au-
mento de 11% na adesão à fatu-
ra por e-mail e entendemos que 
este serviço também contribui 

para dar mais segurança à po-
pulação neste contexto de isola-
mento social”, diz João Brito.

Em junho, a EDP assumiu o 
compromisso de garantir que, 
até 2030, 100% da energia ge-
rada pela Empresa seja de ori-
gem renovável, contribuindo 
para que o aquecimento global 
não exceda 1,5°C. Isso foi feito 
por meio da adesão ao Business 
Ambition for 1,5ºC – Our Only 
Future, da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). A Compa-
nhia também aderiu ao Reco-
ver Better, iniciativa global que 
propõe a governos e empresas 
de todo o mundo alinhar seus 
esforços de recuperação e ajuda 
econômica relacionados à crise 
da Covid-19, com base nos mais 
recentes estudos climáticos.

Como aderir à conta 
por e-mail

O cadastro para receber 
a fatura por e-mail é bem 
simples e pode ser reali-
zado a qualquer momento 
por meio do site EDP Onli-
ne (www.edponline.com.
br) ou usando o aplicati-
vo EDP Online, disponível 
em todas as plataformas 
de smartphones e tablets. 
Também é possível se ca-
dastrar via Serviço de 
Atendimento ao Consu-
midor (SAC), no 0800 721 
0123 em São Paulo, com 
ligação gratuita e 24 horas. 
Nos canais, o cliente ainda 
pode optar pelo recebi-
mento virtual dos Avisos 
de Manutenção Programa-
da e outras comunicações 
da Companhia.

Iniciativa da Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência já 
disponibiliza mais de 10 
obras literárias em libras, 
legenda, áudio, imagem e 
leitura simples

Nesta terça, 22, a Se-
cretária de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com De-
fi ciência, Célia Leão, irá 
anunciar quatro obras li-
terárias acessíveis no seu 
mais variado formato (li-
bras, legenda, áudio, ima-
gem e leitura simples). 
São elas: “Come, menino”, 

SP anuncia obra de Clarice Lispector e 
outros títulos em formatos acessíveis

de Letícia Wierzchowski; 
“A Mulher que Matou os 
Peixes”, de Clarice Lispec-
tor; “Um Sonho no Caroço 
de Abacate”, de Moacyr 
Scliar e “A Aldeia Sagra-
da”, de Francisco Marins.

Por meio de live trans-
mitida nas redes sociais 
do GovernoSP, o evento 
online, que acontece às 
10h, contará com a pre-
sença do Secretário de 
Estado da Educação, Ros-
sieli Soares, Secretário de 
Estado da Cultura, Sergio 
Sá Leitão, Coordenadora 

Geral da ONG Mais Dife-
renças, Carla Mauch e a 
intérprete de Libras Nara 
Oliveira.

Com o objetivo de 
proporcionar o acesso de 
pessoas com defi ciência 
ao mundo da literatura, 
a Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência (SEDP-
cD) já disponibiliza em 
seu site 13 obras literá-
rias acessíveis. Ação faz 
parte do programa Leitu-
ra Inclusiva.

As obras, que podem 
ser acessadas no site 
http://www.pessoacomde-
ficiencia.sp.gov.br/livros
-acessiveis/, contribuem 
com a equiparação de 
oportunidades e o forta-
lecimento das políticas, 
programas e projetos rela-
tivos aos direitos das pes-
soas com defi ciência, com 
ênfase no acesso ao livro 
e à leitura, introduzindo a 
questão da acessibilidade 
e inclusão, de forma arti-
culada e transversal.

Leitura Inclusiva
O programa da SEDPcD, 

em parceria com o Centro 
de Tecnologia e Inovação 
(CTI) e a ONG Mais Diferen-
ças, por meio da Emenda 
Parlamentar nº 8246/2018 
de autoria do ex-deputado 
Roberto Tripoli (PV), ga-
rante o acesso de todas as 
pessoas aos livros acessí-
veis, que possuem diversos 
recursos de acessibilidade, 
como narração e texto em 
português, audiodescrição 
e animação das imagens, 
tradução e interpretação 
em Libras e leitura fácil - 
que traz adequações em 
relação à linguagem, con-
teúdo e forma para am-
pliar a compreensão.

A iniciativa prevê ainda 
a realização de ofi cinas de 
formação e sensibilização 
de profi ssionais da educa-
ção, cultura, assistência so-
cial, bibliotecários, media-
dores de leitura e outros 
profi ssionais interessados 
às práticas acessíveis e in-
clusivas voltadas à leitura.
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