Bosque da Princesa oferece aulas gratuitas de yoga

Divulgação

A partir de agosto, o Bosque da Princesa oferece aulas
gratuitas de yoga no primeiro e no terceiro domingo, às
10 horas. As aulas de dança circular permanecem sendo
realizadas no segundo e no quarto domingo, também às 10
horas. As atividades são abertas a pessoas de todas as idades
e são opções para melhorar a qualidade de vida.
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RM Vale discute
segurança pública,
resíduos sólidos e
transporte solidário
Pindamonhangaba
participou esta semana de uma ampla discussão sobre a criação
de câmaras temáticas
de resíduos sólidos e

de transporte solidário na Região Metropolitana do Vale do
Paraíba. O encontro
com representantes
de todas as prefeitu-
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ras e com o comando
da Polícia Militar da
região ainda debateu
medidas para aumentar segurança pública.
2º CADERNO

FESTA DE SÃO
LOURENÇO
INICIA HOJE
NO MOMBAÇA
PÁGINA 2

ENCONTRO
ESPÍRITA NO
SÁBADO E
DOMINGO
PÁGINA 5

Alunos
premiados
relatam
dedicação
aos estudos

EX-ASTRO GOSPEL
FAZ PREGAÇÃO
NA ASSEMBLEIA
DE DEUS
PÁGINA 5

Concurso seleciona melhores redações
Nesta semana, os alunos que venceram o concurso de redação
“Nossa História” foram premiados. Os estudantes receberam medalha,
troféu, certiﬁcado e um prêmio que foi ofertado pela empresa Planeta
Educação. O concurso integrou a programação de comemoração aos
309 anos de Pindamonhangaba.
3º CADERNO

Feira terá barracas de alvenaria
Os serviços de reforma
na área da feira livre (Praça da Liberdade) vão beneﬁciar os comerciantes e
os consumidores. O local

começou a receber bancas
de alvenaria, instalação
de energia elétrica, balcão
para facilitar a acomodação dos alimentos, além de

iluminação – auxiliando a
inspeção dos produtos pelos clientes. Além destas
obras e serviços, o local recebe outras melhorias.
PÁGINA 3
Maria Fernanda Munhoz

Parte dos alunos vencedores do prêmio ‘Excelência nos Estudos’, da Tenaris Confab, destacaram as
experiências escolares e a
vida pessoal durante o programa de rádio ‘O Prefeito
e Você’ desta semana.
Dimitria Nunes, João Vitor Cesário Ribeiro de Souza e Aline Aparecida Cézar
disseram que o prêmio é
um incentivo para todos e
que o estudo é a base para
a construção de uma sociedade melhor e para o desenvolvimento da nação.
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Dados diferentes e desconhecimento

Depois de contestar a ONU,
agora é a vez de desqualificar o FMI

A

s últimas semanas têm sido de desentendimento
entre o Governo Federal e respeitadas instituições
mundiais. Primeiramente, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome criticou o método e os dados utilizados pela ONU – Organização das Nações Unidas –
para a configuração e o ranking dos países no relatório anual
do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
Ela afirmou à imprensa que os dados usados pela ONU foram de 2009 e isso teria comprometido o resultado. Mas, ainda que a ministra estivesse certa, isso não deixaria o Brasil em
situação elogiável – aliás ainda seria vergonhoso. Ademais, se
ela estiver correta e a ONU tivesse utilizado dados de 2009
em vez de 2012, isso ocorreria com outras nações também, e
o Brasil poderia até perder algumas posições, despencando
da atual 79ª.
A crítica deixou o Brasil em maus lençóis na sede da ONU
em Nova Iorque, pois membros da instituição atestaram que
os mesmos critérios usados para o país também foram adotados nas demais nações avaliadas.
Menos de uma semana depois, na terça-feira (29), foi a
vez do ministro da Fazenda desqualificar o relatório divulgado pelo FMI - Fundo Monetário Internacional, que
alertou a situação de ‘moderadamente frágil’ da economia brasileira.
Segundo o fundo, o déficit em transações correntes, divulgado pelo Banco Central na sexta-feira (25), indica que
os investimentos estrangeiros não são mais suficientes para
cobrir os gastos dos brasileiros no exterior. Tal conta mostra
a fragilidade do país em momentos de turbulências externas,
de acordo com o relatório.
Para o FMI, o Brasil consta, ao lado de Índia, Turquia, Indonésia e África do Sul, no grupo dos cinco emergentes mais
vulneráveis. Desde o início do ano, o país tem sido colocado
em tal posição devido ao avanço de seu rombo. Tal constatação foi feita, inclusive, pelo FED - Federal Reserve, o Banco
Central dos Estados Unidos.
Para o ministro, o desconhecimento dos relatores do ‘escalão’ do FMI tira o valor de seu conteúdo e que, além disso, o país tem um sistema financeiro robusto. “O Brasil tem
uma situação bastante sólida, que nos permitiu atravessar as
turbulências causadas pela retirada dos estímulos pelo FED
e isso foi superado. Então, não faz sentido a conclusão desse
relatório”.
Até aí tudo bem, pois rebate as críticas com argumentos,
ainda que não sejam expressivos. O problema é que nas entrevistas ele fornece dados econômicos diferentes dos que são
divulgados pelo Banco Central brasileiro a respeito do déficit
das contas e, mais grave ainda, o ministro chegou a afirmar
que ‘nem leu o relatório do FMI’. Como alguém pode criticar
um dado ou informação sem que tenha analisado? Isso é descabido.
Como podemos confiar nas informações do Ministério
da Fazenda se o ministro não lê os relatórios e se ele fornece dados diferentes dos oficiais. É, ao que tudo indica, o
FMI está correto.
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ARENA 101 Pinda: 2/ 8 (sábado) – Tales & Talita. 9/8 (sábado) - Vá Tomá no Fusca. Sorteio de 1 Fusca cheio de cerveja.
www.arena101.com.br.
Lista
vip com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776.
ASSOCIAÇÃO Taubaté: 8/8
(sexta 20h) – NoTom DoTom.
Tom Cavalcante. 24/8 (domingo
21h) – Cristiano Araújo
BANDA CHAMEGO agenda: 3/8 domingo - Pesq. e Rest.
Beticá
(Monjolinho)
Taubaté - 16h. 9/8 - Sábado - CCTI
Mensageiro da Amizade (centro)
Taubaté 20h. 10/8 – Domingo
= Forró do Silvio (A. quente)
Taubaté – 18h30. www.bandachamego.com ou www.anjinhodovale.com.br
BAR DO GAÚCHO Pinda:
9/8 (sábado) – Costela Gaúcha.
Dupla Miranda & Souza Neto.
Estrada do Ribeirão Grande,
bairro Cruz Pequena
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas da
cidade. Porções, bebidas, a simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes,
e agradável local de encontro de
amigos
CASARÃO ROSEIRA –
Quinta Sertaneja com bandas
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Comunidade do Mombaça
faz festa para São Lourenço
Ana Camila Campos

A igreja de São Lourenço (Mombaça) realiza a festa em homenagem
ao padroeiro do bairro São Lourenço. A novena preparatória começa
hoje, e a abertura será com o padre
Luís Paulo Aquino, que celebra missa às 19h30. No sábado (2), haverá
celebração da Palavra, às 18 horas,
pelo seminarista Augusto Roberto
de Lima Freitas. No domingo (3), o
padre frei Laércio Aparecido de Carvalho celebra a missa, às 18 horas; na
segunda-feira (4), às 19h30, quem
celebra a missa é o padre Vitor Hugo.
No dia 10, dia da festa, haverá
procissão com a imagem de São Lourenço pelas ruas do bairro. Na chegada à igreja, será celebrada missa de
encerramento pelo padre frei Diego
Bastos, do Lar São Judas Tadeu.

Shopping tem programação
especial no mês dos Pais
O Shopping Pátio Pinda preparou uma promoção para o mês de
agosto. A partir do dia 1°, a cada
R$ 200 em compras em qualquer
loja do shopping, o cliente tem direito a um nécessaire masculina
com dois modelos diferentes para
coleção. O balcão de troca funcionará próximo ao espaço de games,
das 10 às 22 horas, e serão permitidas até duas trocas por CPF. Sendo
assim, o cliente pode levar os dois
modelos para casa. A promoção
será mantida até o dia 17 ou en-
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quanto durar o estoque (duas mil
unidades).
Além de garantir um presente
a mais para o seu pai, o shopping
ainda preparou duas exposições
para bons momentos de descontração em família. As duas ações
acontecem em parceria com o
CAAT - Clube de Autos Antigos de
Taubaté: de 1° a 30 de agosto, será
realizada a Exposição de Carros
Antigos; e, em dois finais de semanas (dias 9-10 e 16-17), acontece a
Feira de Carrinhos em Miniatura.

“ ... SOU PÁSSARO DE FOGO que canta ao teu ouvido... vou
ganhar esse jogo, ser o teu amor bandido, minha alma viajante.
... ” – Paula Fernandes

ao vido e Djs Digão e Juninho
com diversos ritmos. Elas free
até 23h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado a partir das 19h.
Aberto para pessoas a partir de
21 anos. Sócios pagam R$ 5 e
não-sócios R$ 5. Av. Abel Corrêa Guimarães, 1.451, bairro
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 2/8 – Reggae Experience. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena
CHICK NA ROÇA Taubaté:
3/10 (domingo) – Balada Universitária. Anderson & Rafael.
Estrada do Barreiro
CLUBE DA VILA São Benedito
divulga programação
de bailes no mês de agosto no
Recinto São Vito (Moreira César): 3/8 – JV Som (Jaqueline e
Vicente). 17/08 – Banda Gold.
31/8 – Banda Realce. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté:
DOMINGO 21h – 3 – American
Sound Machine. 10 – Kubanacan. 17 – Banda Ocean. 24 –
Magia Som. 31 – Raio X (baile
dos aniversariantes). Todas bandas de SP. QUARTA-FEIRA – 6 –
Banda Rose Star. 13 – Chame-
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go.com. 20 – Mix 80. 27 – Berê
Trio.
Tel. 3633-5389 e 3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 2/8 (sábado) – Jannio
& Juan e banda. Elas free até
0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 2/8 (sábado) – Trio Voz de Ouro. 13/09
(sábado 22h) – Baile Especial.
Nova Dimensão. Sorteio de um
carro Clio 97. Tel (12) 996029554 e 9911-0521 e do clube:
Tel (12) 3674-2413
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Fernando & Fabiano. 1/8
(sexta) – Caio César & Diogo.
2/8 (sábado) – Rodrigo & Santa Fé
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado
em dia não paga e pode retirar dois convites na secretaria.
Não sócios: H R$ 10 e M vip até
23h30, e R$ 5 após esse horário
AGOSTO: 01 – Bruno & Hyago.
8 – Marcos Henrique e banda.
15 – Nova Dimensão. 22 – André Guedes (André & Andressa). 29 – Chamego.com (Anjinho do Vale). E vem aí 09/08
– Baile do Dia dos Pais com a

ótima banda Mix. Reservas de
mesas e convites na tesouraria
do clube. Tel (12) 2126-4444.
www.aaferroviaria.com.br
FESTA DE TREMEMBÉ divulga os seguintes shows: 3/8
(21h) – Paula Fernandes. 5/8
– César Menotti & Fabiano. 8/8
– Inimigos da HP. Veja a programação no link abaixo: www.
jpouverney.com.br
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Terça (20h) – Sertaneja com
banda ao vivo e quirerinha na
faixa. Quinta Countryneja com
melhores banda e vaca atolada
na faixa. Tel (12) 99797-1474
MANGUEIRÃO
Pinda:
Agora sob nova direção (Lúcio
Tavares – Paquinha), está realizando ótimos bailes toda sexta-feira: 1/8 – Nova Dimensão.
8/8 – César & Maycon, e Banda
Gold. Informações telefone (12)
99708-2011
MINGAU
DANÇANTE
Taubaté: 23/8 (sábado 19h) –
Todos os ritmos dos anos 70
e 80. Pagode, sertanejo, telão,
som mecânico. Caldinhos de
vários sabores. Rua Moreira
Sales, 87, Parque das Fontes,
Taubaté
MUNDI Taubaté - 31/7 (quinta) – Banda Engenharia Sertaneja.

solidária para
vítimas de
incêndio
Amigos arrecadam itens para
colaborar com a família que teve
a casa atingida por um incêndio
no bairro do Morumbi na última
terça-feira (29).
Eles precisam desde produtos de higiene pessoal até cama
para dormir. As doações podem ser de fogão, utensílios de
cozinha, cesta básica, cobertor,
brinquedos e roupas, sendo que
há duas crianças – meninos
que têm 4 e 6 anos e calçam 28
e 32. As doações podem ser entregues na rua Cônego Tobias
466 (Clínica Pés e Mãos) ou na
rádio Ótima FM. Mais informações pelo telefone 3648-3430.
O fato
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, o incêndio começou com um possível curto
circuito e um quarto ficou destruído pelas chamas. Segundo
informações de amigos, a família perdeu praticamente tudo e
ainda não sabe onde vai morar.

Toda quinta comemore seu
aniversário com você + 5 acompanhantes no camarote. 1/8
(sexta) – Encerramento Temporada Campos do Jordão 2014.
2/8 (sábado) – Gandaia Sertaneja. Rico & Ruan
MUTLEY Taubaté:
1/8/
(sexta) – Ladies Enjoy. 2/8 (sábado) – Black & White. Space
Cowboy. dayse@mutley.com.br.
By pass/ Info: (12) 988118300
– Oi (12) 981425508 - Tim. Tel
(12) 3632-5540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 1º/8 (sexta) – Rock n’ Roll.
Tributo Tim Maia & Jorge Bem.
Banda 16 Toneladas. 2/8 (sábado) - Kiss Cover. Banda Dillers.
Abertura Alefla. 3/8 (domingo
19h) – Não informado. 15/8
(sexta) – Hard Core. Dead Fish.
Abertura Fuzi
PINDABAR Pindamonhangaba: QUINTA-FEIRA –Quintaneja com banda ao vivo. SEXTA
– 1º/8 – Conexão de Pagode.
Grupo Sou do Samba. SÁBADO
– 2/8 (12h) – Pagode com fei-
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joada. DOMINGO – 3/8 – Não
informado. Toda Segunda –
Sertanejo com cerveja Itaipava a R$ 1,00 a noite toda. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 1/8 (sexta) – Rodrigo &
Santa Fé.
8/8 (sexta) – Gino & Geno.
Tel. (12) 3105-1663 e 81009062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 31/7
(quinta) – Washington dos
Teclados . 2/8/ (sábado) –
Nova Dimensão. Baile com as
melhores bandas toda quinta
e sábado. Tel. (12) 3648-4036
e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo. Veja programação especial de agosto:
23/8 (sábado) – Especial Raul
Seixas 25/10 (sábado) – Bailão
Sertanejo. Tel (12) 3652-2120.
Estrada Jesus Antônio de Miranda, km 6

Destaque da semana
Programação Oficial da
Festa de Tremembé 2014
Continuam os shows da Festa de Tremembé, que terá
grandes atrações, como Paula Fernandes, Inimigos da HP e
César Menotti & Fabiano. Programação: 1/8 (Sexta) 22h – Art
Popular. 3/8 (Domingo). 21h – Paula Fernandes. 05/08 (Terça)
22h – César Menotti e Fabiano e 7/8 (Quinta) 22h – Inimigos
da HP, entre outros.
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CIDADE
Área da feira ganha melhorias
Maria Fernanda Munhoz

A área está recebendo
bancas de concreto, com
bancadas, tomada e
iluminação

ENCONTRO DO
“HIPERDIA”
REÚNE
MAIS DE 60
PARTICIPANTES
A equipe II do Cisas realizou mais um encontro do
grupo “HiperDia” no mês
de julho. O evento contou
com a participação de mais
de 60 pacientes. A reunião
ocorreu no centro comunitário do bairro Karina/Ramos e na ocasião todos os
proﬁssionais de Estratégia
em Saúde da Família marcaram presença.
O público teve a oportunidade de conferir uma
palestra com médico e
auxiliar de enfermagem,
fazer aferição da pressão
arterial, teste de glicemia
e receber a primeira edição
do informativo do grupo
sobre como lidar com a hipertensão arterial.
A próxima reunião está
marcada para o dia 21 de
agosto, às 9 horas, no mesmo local. Diabéticos e hipertensos residentes na região e que não frequentam
o grupo podem procurar
a equipe II no Cisas para
obter informações sobre os
trabalhos.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A região onde ﬁca localizada a feira livre e o
mercado municipal passa
por diversas melhorias. O
prédio do mercado passa
por pintura em toda a sua
fachada e a área que recebia a feira livre está sendo totalmente reformada
e adequada para receber
feirantes e público.
Atualmente são construídas 45 bancas de alvenaria, mantendo o número de barracas existentes,
com um diferencial: cada
espaço conta com bancada
de 1 m de largura, tomada
e iluminação. As bancas
são feitas de cimento queimado - sendo mais fáceis
de lavar.
Além disso, a área recebe reforma nos banheiros,
espaço fechado para as caçambas, piso de concreto
desempenado ou polido,

direcional e de alerta, conserto do guarda corpo no
entorno do espaço, reforma da calçada do ponto de
táxi, iluminação da parte coberta, instalação de
postes na área externa, canaletas de águas pluviais,
entre outros.
A obra toda contempla,
ainda, ampliação da calçada, guias e sarjetas na rua
Capitão José Martiniano
Vieira Ferraz, adequação
de rampas de acessibilidade, pintura do Espaço
Cardosão e reparo dos
tanques que são utilizados
pelos feirantes.
Depois de serem ﬁnalizadas as bancas, será
feito o fechamento lateral
e a pintura, seguindo o
mesmo padrão do Mercado Municipal. Com tudo
pronto, os feirantes poderão retornar, desimpedindo o trânsito na rua lateral
da praça da Liberdade.

Escola da Cruz Pequena recebe acertos ﬁnais
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Nesta semana, representantes da Prefeitura veriﬁcaram as
obras da escola municipal da Cruz Pequena,
que está em fase de
ajustes ﬁnais. Secretário de Obras, diretores
de Obras e do Departamento Técnico Administrativo (obras terceirizadas), engenheiro e
ﬁscal da obra estiveram
no local com a secretária de Educação e Cultura, secretário de Governo e diretor de Meio
Ambiente para uma
vistoria geral da escola.
A secretária de Educação fez algumas observações pontuais de
ajustes necessários
na obra, para melhor acolher alunos
e funcionários. Também foram determinadas as áreas que
receberão gramado e
outros tipos de piso,
ou que necessitem

Maria Fernanda Munhoz

Últimos ajustes estão sendo programados para a ﬁnalização da obra
de grade, rampas e corrimão.
“Essa escola é muito importante
para acomodar melhor as crianças
que hoje estão estudando em locais
emprestados. É um patrimônio
para as crianças e para a comunidade e, o principal, um patrimônio educacional, que é onde tudo
começa”, observou a secretária de

Educação. “A nova escola terá uma
área muito boa, com espaço para
ampliação futura caso haja necessidade e lugar para as crianças desenvolverem atividades extracurriculares”, analisou.
Infraestrutura
Na última semana, a Prefeitura
realizou, em parceria com a Sa-

besp, a ligação de água e de esgoto
na Estrada Municipal Carlos Giacomo Angelo Masetti, que dá acesso à nova escola municipal. Além
de atender a escola, cerca de 20 famílias moradoras do entorno serão
beneﬁciadas. Foram prolongados
613,33 metros de rede de água e
618,56 metros de esgoto.

Cidade conta com mais de três mil microempreendedores
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A cada dia, mais pindenses querem ser donos
dos próprios negócios e
têm buscado a formalização das atividades
econômicas como MEI Microempreendedores Individuais. No fechamento
de junho foi contabilizado,
pelo Portal do Empreendedor, a formalização de
3.004 novos negócios.
As atividades econômicas de destaque na cidade
são: comércio de vestuários,
cabeleireiras e manicures,
obras em alvenaria e pinturas, instaladores elétricos e
ambulantes de alimentação.
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Antes de formalizar um
negócio é preciso obter a
Certidão de Uso do Solo na
Prefeitura, pois somente
com este documento é que
o empreendedor saberá se
pode abrir seu negócio no
local mencionado ou não.
A legislação e plano
diretor da cidade indicam
as regiões residenciais e
comerciais. Muitas vezes
o microempreendedor individual dá entrada na formalização pelo site e depois pode ter problemas,
por desconhecer as regras
do município. Os proﬁssionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferecem orientações

para todos que desejam
formalizar os negócios,
basta ligar para 36445825 e agendar o horário.
O MEI tem isenção de
todas as taxas para a regularização do negócio, desde a Certidão de Uso do
Solo até a Inscrição Municipal, terá apenas que recolher o INSS (para todas
as atividades), ISS (prestadores de serviços) e ICMS
(comerciantes). O carnê pode ser impresso no
portal do empreendedor
e, após um ano, o microempreendedor individual
deverá recolher a taxa de
alvará de funcionamento,
retirado na Prefeitura.

Veja alguns benefícios da formalização como MEI
- Ao recolher o INSS terá direito aos auxílios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário
-maternidade, entre outros,
- Linhas de crédito com taxas bancárias reduzidas
- Poder contratar funcionário com baixo custo
- Assessoria gratuita do Sebrae
- Fazer uma única declaração anual de faturamento
- Segurança jurídica
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O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
visitou nesta semana o local
onde será construída a nova
ponte que fará a ligação entre
os bairros Mantiqueira e Pasin.
No início de junho foi feita
a demolição e retirada dos
escombros da ponte antiga e,
segundo o engenheiro responsável pela obra, da empresa
Souza Pedro Engenharia e
Construção Ltda. nas semanas
seguintes também foi iniciada
a construção da cabeceira para
sustentação da nova ponte.
Magrão quer saber da atual
Administração qual o motivo
da paralisação das obras e
utilizou a tribuna na última
sessão de Câmara para cobrar
da Prefeitura, as providências

Assessoria

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), por ter apoiado o prefeito Vito Adito Lerario, na campanha eleitoral para
prefeito e participado ativamente, também está sendo cobrado pela população, por assuntos relacionados às promessas
de campanha, e por isso enviou o requerimento 41/2014, e
em reiteração, o nº 1406/2014, em que solicita ao Prefeito,
através da Secretaria de Administração, informações sobre a
situação em que se encontra o estudo para a implantação do
Plano de Carreira para os funcionários da Prefeitura. O vereador recebeu a resposta ao requerimento 1406/2014, ofício
assinado pelo Secretário de Administração, Edson Macedo de
Gouvêa, que diz o seguinte: “Para conhecimento e resposta
ao Legislativo. Com referência ao Plano de Carreira dos
Servidores, estamos colhendo subsídios com várias empresas
que atuam neste ramo, tendo em vista a Administração não
dispor de recursos técnicos e pessoal especializado para realização de todos os estudos necessários à elaboração do Plano
de Carreiras e de Cargos e Salários. Após feitas as devidas
consultas orçamentarias, será aberto o processo licitatório
para a contratação de empresa, a fim de que possa ser dado o
inicio ao processo que, também devera ser discutido com os
servidores, sindicato e vereadores”.
Cal também está cobrando da Administração Municipal
o pagamento do DSR dos funcionários e a insalubridade dos
guardas municipais.
Missa em Coruputuba
A Dona Carminha e o vereador Cal avisam que a missa
do mês de agosto será realizada neste domingo, dia 03, às
A
C
/CVP
10h30, na Igreja
Nossa Senhora
Aparecida, em
Coruputuba. A
Missa será celebrada pelo Padre
Cássio, Diretor Salesiano,
em intenção às
almas dos Coruputubenses e
amigos falecidos.

C o m u n i ca ç ã o / CV P

Cal recebe resposta sobre Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão pede
implantação de linha de ônibus providências para retomada das
o Plano de Carreira dos
ligando Moreira César à Taubaté obras da Ponte Mantiqueira-Pasin
funcionários municipais

para a retomada das obras.
As obras encontram-se
paralisadas há mais de um mês
e está causando transtorno aos
moradores da região, que são
obrigados a dar uma extensa
volta para entrar no bairro,
aumentando o trajeto em mais
de 4 km.
Magrão destacou que
“desde a interdição da ponte,
a população tem sofrido, devido os transtornos causados.
Sem a ponte, que faz a ligação
entre os referidos bairros,
os moradores ficaram sem
acesso ao transporte público,
dificultando a vida das pessoas
que dependem desse meio de
transporte para irem à escola
ou ao trabalho, assim como o
comércio local”.
Assessoria

Vereador Toninho

da

Vereador Cal

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicitou,
através de pedido a EMTU
- Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos,
responsável pelas linhas
intermunicipais, estudos visando à implantação de uma
linha intermunicipal ligando
o Distrito de Moreira César
e a rodoviária de Taubaté.
Esta solicitação foi feita,
pois inúmeros munícipes
que residem em Moreira
César e proximidades,
trabalham e estudam em
Taubaté, sendo obrigados
a utilizar um transporte
para se dirigirem primeiro

o m u n i ca ç ã o

de

ao centro de Pindamonhangaba, para depois utilizar
outro transporte para chegar
à cidade vizinha de Taubaté, dobrando os custos e o
tempo deste deslocamento.
“Com a criação da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba é essencial uma
maior integração entre estes
municípios, pois são inúmeros munícipes que hoje,
são prejudicados pela falta
desta integração e acabam
tendo que arcar com um
custo muito elevado para
percorrer este trajeto”,
disse o vereador Toninho
da Farmácia.

Vereador Magrão

observa as obras na ponte que liga os bairros

Pasin

e

Mantiqueira

Fale com o Vereador Cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

de

Assessoria

Vereador
Professor
Eric e o
estudante

Marcos dos
Santos Evani
Júnior

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

de

possa se candidatar ao programa
de intercâmbio”, afirmou a Diretora da ETEC, professora Mirtes
Marroco.
O objetivo desse intercâmbio
é incentivar o aprimoramento
da formação acadêmica e o ingresso no mercado de trabalho,
utilizando a língua estrangeira
como ferramenta de acesso à
informação e comunicação. Para
os docentes, o curso oferece uma
importante oportunidade de aperfeiçoamento profissional.
“A educação é um grande
passo para o futuro e Marcos
sempre foi um aluno dedicado
tanto na escola quanto no esporte,
provando isso mais uma vez, no
curso Técnico em Informática.
Sinto uma enorme satisfação em
poder ter participado da formação
deste jovem. Marcos é mais um
bom exemplo de Moreira César
que deve ser seguido por seus
colegas. Marcão, a persistência
é o caminho do êxito. Que Deus
ilumine seus caminhos”, comemorou o vereador Professor Eric.

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Aluno do vereador Professor
Eric (PR), na “Escola Deputado
Claro César - DCC”, localizada
no Distrito de Moreira César,
Marcos dos Santos Evani Júnior
também é destaque na Escola
ETEC “João Gomes de Araújo” - Centro Paula Souza - e foi
contemplado com uma viagem
de intercâmbio para os Estados
Unidos.
Marcos Júnior participará do
programa que tem duração de
quatro semanas, com todas as
despesas custeadas pelo Centro
Paula Souza, tais como: transporte, traslados, acomodação,
alimentação, seguro-saúde, além
de ajuda de custo.
Desde 2010, o Programa de
Intercâmbio Cultural, do Centro
Paula Souza é financiado pelo
Governo do Estado e oferece
bolsas de estudo aos seus alunos.
“Foi seu bom desempenho e
frequência durante o curso Técnico em Informática que o fez
merecer, pois esses quesitos são
indispensáveis para que o aluno

Assessoria

Aluno é destaque da ETEC e ganhou uma viagem de
intercâmbio, com tudo pago, para os Estados Unidos

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Professor Eric Felipe César – FC pede
Janio Lerario demonstra
comemora sucesso de
extensão da rede coletora otimismo com obras e
estudante de Moreira César de esgoto até o Bonsucesso crescimento do município

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Executivo para
que a administração faça a
extensão da rede coletora de
esgoto do bairro Massaim até
o bairro do Bonsucesso. “Os
bairros rurais sofrem com
problemas de infraestrutura
há muito tempo. É dever da
administração providenciar estes serviços essenciais. É mais
qualidade de vida para nossa
população, peço ao prefeito
que providencie urgentemente
a implantação da extensão da
rede coletora de esgotos até o
Bonsucesso”, destaca FC.
Quadra coberta
no Cruz Pequena
O vereador Felipe César
– FC pede a administração
municipal estudos visando
a construção de uma quadra

poliesportiva iluminada, com
cobertura, no bairro da Cruz
Pequena. Em sua justificativa,
o vereador alega que este é um
bairro rural muito populoso e
carente de lazer, principalmente esportivo. “A construção
desta quadra vai proporcionar
mais lazer para a população
do Cruz Pequena e bairros
vizinhos”.
Agrovilas
O vereador Felipe César
– FC também reiterou ao prefeito cobrando a implantação
de Agrovilas na zona rural de
Pindamonhangaba. De acordo
com o vereador, na legislatura
passada foram realizadas diversas desapropriações, porém
até o momento o projeto das
Agrovilas, que é uma maneira
de fixar homem ao campo,
ainda não saiu do papel.

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) está muito
otimista com o crescimento
econômico e sustentável de
Pindamonhangaba. O vereador acredita que “realmente
é uma satisfação ver a nossa
cidade sendo bem cuidada e
crescendo muito”.
Segundo o parlamentar,
várias entidades são responsáveis por este crescimento.
Ele citou como exemplo
o Ministério da Educação
que, por meio do PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento), possibilitou a construção de seis
novas creches. O pedido
dessas melhorias foi resultado das diversas reuniões
que o prefeito fez com os
moradores de cada bairro.
Janio Lerario informou
ainda que “além de quatro
quadras cobertas para escolas, o município construiu
uma cobertura de quadra
poliesportiva e estão sendo feitas
também diversas
obras de galerias
de águas de pluviais”. Janio disse
que “vale a pena
destacar que estas
galerias são obras
importantíssimas e
que tem a função
de fazer a drenagem

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

Assessoria

de

de

C o m u n i ca ç ã o

e manejo de águas evitando enchentes em áreas de
acúmulo de água nas vias e
organizando a vazão até os
córregos e rios.
O vereador esclareceu
que “várias empresas já se
instalaram e outras estão por
vir, trazendo para o nosso
município muitos empregos
e renda”. Ele falou também
da duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro, da
construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - do
Ipê II e das 3 novas UPAS
(Unidade de Pronto Atendimento) que serão instaladas
em Moreira Cesar, Cidade
Nova e Araretama). “Quero
parabenizar o prefeito e
toda sua equipe, que tem
trabalhado muito para o
crescimento da cidade, demonstrando muito cuidado
com a população. Isso não
acontecia há muito tempo”,
finalizou Janio Lerario.
Assessoria

de
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Vereador
Janio
Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r

Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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COTIDIANO
Encontro de Mocidade Espírita é
realizado em Pindamonhangaba
No sábado (2) e domingo
(3), Pindamonhangaba sedia o
31° Encontro Regional de Mocidades Espíritas, proporcionado pela AEE – Aliança Espírita
Evangélica em parceria com a
Regional Vale do Paraíba, Litoral Norte, Guarapari e o Centro
Espirita Bezerra de Menezes.
O evento, que acontece na Etec
Joao Gomes de Araújo, tem como
finalidade propiciar à juventude,
através de preceitos religiosos espíritas, a conscientização sobre
sua postura consigo mesmo e com
o mundo a sua volta. O encontro
começa às 9 horas de sábado e termina às 15 horas de domingo.
Serão oferecidas diversas atividades como palestras, discussões,
teatro, músicas, entre outras, em
salas temáticas e nos quartos. Todas as atividades são voltadas para
a reflexão do jovem na prática dos
preceitos cristãos na sociedade
dando ensejo a seu aprimoramento moral e intelectual.
Este ano a temática do evento será redes sociais e relacionamento interpessoal, intitulado
“As redes que me amarram também me fazem ir além”. A coordenação do evento estima a participação de 300 pessoas entre
alunos, voluntários e dirigentes.
“Esperamos com esse evento
a divulgação do movimento de
mocidade espírita em nossa cidade e que esse ideal se fortaleça cada vez mais em prol de um
mundo mais justo e de amor.
Agradecemos a direção da Etec
João Gomes de Araújo por ceder
o espaço para o evento e a todos
os colaboradores, voluntários,
alunos e dirigentes pela dedicação e empenho”, afirmam os
responsáveis pelo evento.

Divulgação

MAIS INFORMAÇÕES:
Mocidade Espírita: (todas
as regionais) https://www.
facebook.com/mocidadeespirita?fref=ts
Mocidade Espirita do Vale
do Paraíba:
https://www.facebook.com/
groups/244464359044502/?fref=ts
Aliança Espirita Evangélica
https://www.facebook.com/
aliancaespirita?fref=ts

Integrantes de Mocidade Espírita distribuem exemplares de livros da doutrina

Centro Espírita Bezerra
de Menezes
https://www.facebook.com/
bezerrademenezespindamonhangaba?fref=ts

Divulgação

GOSPEL

Ex-vocalista do Oficina G3
participa de congresso de jovens
O pastor viaja por todo o país com
a equipe da Vineyard Rio, pregando
em congressos, conferências, seminários e acampamentos. Ele faz parte da liderança do Renovare Brasil e
desenvolve mentorias espirituais e
coaching.
Em Pinda, ele irá participar com
apresentações musicais e ministração da Palavra, nos dois dias de congresso, a partir das 19 horas.
O evento é aberto ao público e
acontece no templo sede da Assembleia de Deus em Pinda, na rua Cônego Tobias, no Alto Tabaú.

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O ex-vocalista da banda de rock gospel Oficina G3, o pastor Luciano Manga
vai participar, nesta sexta-feira (1º/8)
e no sábado (2) do congresso de jovens
Umadep Maiss – União da Mocidade
da Assembléia de Deus Ministério Belém em Pindamonhangaba.
Envolvido com a música desde 1986,
quando integrou o Oficina G-3 e ficou
até 1998, Manga gravou CDS solos em
2004 e 2005 e em 2010 foi convidado
pela Vineyard Music para gravar o CD “
Brilhe Tua Luz em Nós”.

Pastor Luciano Manga confirmou presença

Primeira parcela do 13º de aposentados começa a ser paga em agosto

Dinheiro começa a ser depositado no dia 25 de agosto

Divulgação

O pagamento da primeira
parcela do 13º de aposentados e
pensionistas começará a ser feito em agosto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
segundo o Ministério da Previdência Social.
O secretário de políticas de
Previdência Social, Benedito

Adalberto Brunca, afirmou que
o ministério aguarda somente
a definição do decreto da Casa
Civil, que oficializa o pagamento
antecipado.
Os depósitos deverão começar no dia 25 de agosto para os
aposentados e pensionistas que
ganham até um salário mínimo,

DATAS PREVISTAS
PARA O PAGAMENTO

REGRAS PARA O PAGAMENTO

Para benefícios de até um salário mínimo (R$ 724, neste
ano). Final do cartão, sem o dígito - Data do pagamento:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

-

25 de agosto
26 de agosto
27 de agosto
28 de agosto
29 de agosto
1º de setembro
2 de setembro
3 de setembro
4 de setembro
5 de setembro

Para benefícios acima do salário mínimo. Final do cartão,
sem o dígito - Data do pagamento:
1
2
3
4
5

e
e
e
e
e

6
7
8
9
0

-

1º de setembro
2 de setembro
3 de setembro
4 de setembro
5 de setembro

Na primeira parcela do 13º,
não há desconto do Imposto de
Renda. Valor do benefício (em
R$) - Primeira parcela do 13º
(em R$):
724
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.390

362
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.195

A segunda parcela chega com
a mordida do Leão, que é calculada sobre o valor total devido ao segurado. Ela será paga
entre o final de novembro e o
início de dezembro.
Fontes: INSS, Ministério da
Previdência e Cobap - Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.

de R$ 724 neste ano. “Estamos
esperando a definição do decreto. A expectativa é que seja feito”, disse Brunca.
O calendário para quem ganha mais do que um salário
mínimo começa em 1º/9 e termina no dia 5. As datas variam
de acordo como número final
do cartão de benefício do segurado.
A primeira parcela do 13º
salário vem sendo antecipada
nos últimos anos, mas os aposentados não têm garantias de
que isso será feito, justamente
por depender desse decreto que
precisa ser assinado pela presidente Dilma Rousseff.
Sem desconto
O benefício depositado a partir de 25 de agosto corresponde a
50% do valor. O desconto do IR
- Imposto de Renda, para quem
tiver, só será feito no pagamento da outra parcela do abono
de Natal, que sai em dezembro.
Nem todos têm esse desconto,
no entanto. Os aposentados com
mais 65 anos têm uma isenção a
mais e pagam menos IR.
Segurados que começaram a
receber uma pensão ou aposentadoria neste ano também terão
o 13º, porém o cálculo é proporcional e depende de quantos
meses o segurado recebeu o benefício do INSS neste ano.
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Gestantes participam de
encontros com orientações
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As equipes de estratégia em saúde da família
têm realizado diversos encontros com grupos específicos. Este trabalho tem
como objetivo promover
a saúde e proporcionar
melhor qualidade de vida.
Gestantes do bairro das
Campinas e de Moreira
participaram de atividades de orientações na ma-

nhã de quarta-feira (30).
No bairro das Campinas, o assunto com as
gestantes foi vacina, vacinação infantil e o teste do
pezinho. A atividade foi
elaborada pela equipe e
contou com a presença de
mães de primeira viagem,
como é o caso de Evelin e
Silvia. Elas afirmam que
ao integrar o grupo receberam diversos esclarecimentos.
Marcos Vinício Cuba

Grupo de gestantes em Moreira César

Evelin Monteiro de
Carvalho está no sexto
mês de gestação. Ela confessa que tinha dúvidas
e receios em relação ao
parto. Acreditava que fosse ‘bicho de sete cabeças’,
mas com as explicações
da equipe pôde tranquilizar-se e optou pelo parto
normal.
Silvia Helena dos
Santos conta que por ser
a primeira gestação tudo
é novidade. Até o terceiro mês de gravidez não
conseguia
alimentarse direito. Ela recebeu
orientações para evitar
refrigerantes,
condimentos, alimentos gordurosos, entre outras
dicas. Sílvia enfatiza que
as agentes e os demais
funcionários são muito atenciosos, explicam
tudo.
O encontro em Moreira César ocorreu no Recinto São Vito, promovido pelos profissionais
da equipe um do Cisas. A

Marcos Vinício Cuba

No bairro das Campinas, o assunto foi vacinação e teste do pezinho
conversa com as gestantes foi sobre amamentação e a forma correta de
dar este alimento essencial ao desenvolvimento do bebê. O próximo
encontro está marcado
para setembro. As agentes irão convidar as futuras mães.

Márcia Mariano da
Silva Santos está na terceira gestação e conta
que nas anteriores não
pôde participar dos grupos porque trabalhava, como não trabalha
mais, teve o privilégio
de marcar presença
neste encontro. “Achei

muito interessante este
grupo, gostei muito e
descobri porque eu não
conseguia amamentar
direito. Fomos muito
bem recepcionadas pela
equipe. São eficazes e
nunca saio sem respostas. Agradeço pelo empenho de todas”.

VI vivência em Serviços de manutenção
Bioconstrução continuam em todos os bairros

Divulgação DSM

A 6ª edição da Vivência em Bioconstrução “Vivo num teto
Vivo” aconteceu no
último fim de semana
(26 e 27), no bairro
Ribeirão Grande.
O evento, que teve
participantes de cidades do Vale do Paraíba, grande São Paulo
e de outros estados
como Minas Gerais e
Rio e Janeiro, abordou sobre tipos e
técnicas de telhados
vivos, preparo de superfícies, tipos de vegetação e produção de
mudas.
A próxima edição
acontecerá nos dias 23
e 24 de agosto e abordará o tema a “Implan-

tação dos Sistemas de
Drenos e Escoamento,
e Cultivos”. “Os participantes que não estiveram presentes na
primeira
atividade,
podem participar da
segunda, e não terão
o aprendizado comprometido, visto que,
será feita uma revisão
do conteúdo já abordado”, afirma Alexandre
Almeida, coordenador
da atividade.
Para se inscrever,
os interessados devem
entrar em contato pelo
email: alexandre@biomasnaturais.com.br ou
pelo telefone (12) 99207
3193. Mais informações
em www.moradadosventos.eco.br

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE
PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Aprovação do Regimento Interno
— Aprovação Relatório de Gestão do Fundo Local
— Substituição de Conselheiros
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia: 		
06/08/2014 (quarta-feira)
Horário:
9h (nove horas)
Local: Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
Rua Dr. Monteiro de Godói, 405 – Bosque da Princesa.
Kennedy Flores Campos
Presidente
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
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
e local abaixo, para a realização da “13ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Aprovação de atas
— Apresentação dos projetos (resultados alcançados):
* Amorexigentinho – Apamex (2013)
* Projeto Guri (2012/2013)
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 		
05/08/2014 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Todos os bairros da cidade recebem, ininterruptamente, serviços de manutenção como limpeza,
roçada, capina, pintura de
guias entre outros. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e DSM
– Departamento de Serviços Municipais realiza a
ação, atuando de acordo
com um cronograma.
Na semana entre os
dias 24 e 30 de julho, foram realizados os serviços
de capina nas ruas Alfredo
de Matos Pereira Filho e
Benedito Darci Monteiro,
no Araretama, manutenção e limpeza no campo de
futebol do Cidade Jardim
e nas praças São Miguel
Arcanjo e José Ezequiel da
Silva, no Araretama.
Roçada
A equipe de roçada
atuou nos seguintes locais:
área em volta do Campo
de Futebol Estrela (Bosque), escola municipal
Prof. Manoel César Ribeiro (Crispim), área verde
do Luís Caloi (Parque São
Domingos), lateral da rua
Carlos de Castro (Mombaça), praça São Francisco
(Campo Alegre), área verde no Vila Rica.
Outros serviços
Também foram colocadas duas lixeiras em frente à Prefeitura, duas no
ponto de ônibus e táxi da
rua Rubião Júnior e duas
na praça São Benedito.
Além desses serviços,
foram realizados a aplicação de formicida em frente
à Ferroviária e no Centro

Capina e limpeza próximo ao túnel do Mombaça
Comunitário Vila Prado,
feita pintura de guia no
Cidade Jardim e varrição
nos trechos da procissão:
Igreja São Joaquim, rua
Francisco Glicério, rua
Bicudo Leme até a antiga
Coca Cola, rua Dr. Rodrigues Alves, rua Maris de
Barros e rua Pinheiro da
Silva, até a frente da Igreja São Joaquim.
Estradas Rurais
A equipe de manutenção das estradas rurais
esteve, nesta semana, re-

alizando serviço na alça
do viaduto das Campinas,
finalizando a manutenção
da estrada do Shangri-lá
e realizando a terraplanagem na área do futuro
cemitério municipal de
Moreira César.
A remoção de entulho
foi realizada nas seguintes ruas do Araretama:
Maria Aparecida Marcondes, Mucio Rodolfo e José
Inácio, e na rua Benedito
Carlos da Silva, no Jardim
Princesa.

Pega-tudo
Entre os dias 28 e 30
de julho, foi finalizado
o Pega-tudo no Lessa,
Quadra Coberta e Campos Maia, com serviço de
capina, varrição, limpeza geral e retirada de 20
viagens de caminhão de
entulho.
Até o final dessa semana, a equipe do Pega-tudo
estará no Lessa, Quadra
Coberta e final do Campos Maia, com os mesmos serviços.

PINDAMONHANGABA
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CIDADANIA
Eleições 2014 terão voto em trânsito
Pessoas que estiverem
fora do domicílio eleitoral no dia 5 de outubro
agora poderão votar pra
presidente e vice-presidente. O chamado “voto
em trânsito” é uma resolução que habilita eleitores a votarem em outro
cartório eleitoral. A alternativa existe desde 2010,
entretanto, era possível
somente nas capitais. A
medida foi estendida para
municípios com mais de
200 mil habitantes. Na
região do Vale do Paraíba,
duas cidades estão habilitadas: Taubaté e São José
dos Campos.
O prazo para realizar
o cadastramento é dia
21 de agosto. O procedimento pode ser feito em
qualquer cartório eleitoral e a pessoa deve comparecer no local com o
RG ou documento oficial
com foto. Entretanto, é
preciso estar com o título
regular.
O eleitor vai selecionar em qual dos turnos
não vai estar no seu domicílio. Uma vez cadastrado, estará desabilitado para votar na sua
seção original. Caso seja
necessário, a alteração

Divulgação

MUNICÍPIOS COM VOTO EM TRÂNSITO
Acre: Rio Branco
Alagoas: Maceió
Amazonas: Manaus
Amapá: Macapá
Bahia: Salvador, Feira
de Santana e Vitória da
Conquista
Ceará: Fortaleza
Distrito Federal: Brasília
Espírito Santo: Vila Velha,
Serra, Vitória e Cariacica

Rondônia: Porto Velho

Minas Gerais: Belo
Horizonte, Uberlândia,
Contagem, Juiz de Fora,
Betim, Montes Claros e
Uberaba

Roraima: Boa Vista

Paraíba: João Pessoa e
Campina Grande

Justiça determina
reintegração de
metalúrgico na Harsco
Cipa garantia estabilidade ao trabalhador
A Harsco, empresa
terceirizada instalada na
Gerdau, foi obrigada a
reintegrar um funcionário na quarta-feira (30),
conforme sentença dada
a uma ação movida pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT.
Francisco Martis de
Barros, de 38 anos, foi
dispensado no último dia
15, mesmo gozando de estabilidade de emprego ga-

Maranhão: São Luís

Pará: Belém e Ananindeua

tro do prazo para o pedido. Caso aconteça de estar ausente do local para

rantida pela Cipa - Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes.
Assim que soube da
demissão, o dirigente sindical na Harsco, Valdir
Augusto, cobrou que fosse
revertida.
A reintegração ocorreu de forma rápida. Cinco dias após a entrada da
ação, a Justiça do Trabalho proferiu a sentença.
Segundo o Departamento
Jurídico do sindicato, há

um entendimento majoritário da Justiça sobre a
questão.
A Francisco, também
foi garantido o direito de
se inscrever na próxima
eleição da Cipa, cujo prazo
termina nesta sexta-feira.
Também acompanharam a reintegração o advogado trabalhista Alison
Montoani e o secretário
de Assuntos Jurídicos do
sindicato, Célio da Silva –
Celinho.
Guilherme Moura

Valdir, o funcionário reintegrado Francisco, o advogado trabalhista Alison
Montoani, e Celinho, em frente à Gerdau, onde está instalada a Harsco

onde se cadastrou, é possível justificar no próprio
domicílio eleitoral.

Rio Grande do Norte:
Natal

Goiás: Goiânia, Aparecida
de Goiânia e Anápolis

Mato Grosso do Sul:
Campo Grande

ou cancelamento da habilitação só poderão ser
solicitados também den-

Rio de Janeiro: Rio de
Janeiro, São Gonçalo,
Duque de Caxias, Nova
Iguaçú, Niterói, São João
de Meriti, Campo dos
Goytacazes, Belford Roxo,
Petrópolis e Volta Redonda

Rio Grande do Sul: Porto
Alegre, Caxias do Sul,
Canoas e Pelotas

Mato Grosso: Cuiabá

O programa possibilita a votação em outro distrito eleitoral

Paraná: Curitiba, Londrina,
Maringá, Ponta Grossa e
Cascavel

Pernambuco: Recife,
Jaboatão dos Guararapes e
Olinda
Piauí: Teresina

Santa Catarina: Joinville,
Florianópolis e Blumenau
São Paulo: São Paulo,
Guarulhos, Campinas, São
Bernardo do Campo, Santo
André, Osasco, São José
dos Campos, Sorocaba,
Ribeirão Preto, Santos,
Diadema, São José do
Rio Preto, Mauá, Mogi
das Cruzes, Piracicaba,
Carapicuíba, Jundiaí,
Bauru, São Vicente,
Barueri, Franca, Guarujá,
Taubaté, Itaquaquecetuba
e Limeira
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Bosque terá atividades todos os domingos
Aulas gratuitas de yoga começam no dia 3; dança circular permanece na programação
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A partir de agosto, o
Bosque da Princesa terá
atividades gratuitas todos
os domingos, das 10 horas
ao meio-dia.
No primeiro e no terceiro domingo, serão realizadas aulas de yoga,
com a professora Dani da
Terra. No segundo e quarto domingo, permanecem
as já tradicionais rodas de
dança circular, com os focalizadores Bebel Moraes
e João Junqueira.
Para participar das aulas
das duas modalidades, é só
chegar. Para o yoga, o praticante pode levar uma toalha
ou tapetinho. Nos dias de
chuva, as aulas são transferidas, automaticamente,
para a quadra do Lar São
Judas, em frente ao Bosque.
Essas atividades são
organizadas pelo Departamento de Cultura, da

Arquivo Pessoal

Secretaria de Educação da
Prefeitura, visando gerar
qualidade de vida com essas ações saudáveis e que
propiciam a consciência
corporal, num cenário
inspirador como o Bosque
da Princesa, colocando as
pessoas diretamente em
contato com a natureza.
“São atividades que preconizam a harmonia, respiração, união entre as pessoas, compreensão com o
tempo do outro. A Cultura
também prega a paz e essas atividades colaboram
para diminuir o estresse
que temos em nossa vida
cotidiana. É uma oportunidade de colocar as pessoas em contato com outras culturas, já que o yoga
é milenar, assim como a
dança circular, que vem
sendo realizada por diversos povos ao longo das gerações”, explicou o diretor
de Cultura da Prefeitura.
Professora Dani da Terra, que ministrará as aulas de yoga no Bosque da Princesa

Yoga
Praticar yoga relaxa, corrige a postura, dá mais energia, aumenta a flexibilidade e tonifica os músculos.
Em Pinda, todos esses benefícios se unem à natureza,
com a realização das aulas no Bosque. De acordo com
a filosofia, os exercícios posturais do yoga são métodos
para integrar a alma, o mundo exterior e o Universo. Os
benefícios do yoga são consequências de toda transformação espiritual e do funcionamento adequado dos órgãos, conquistados pelos movimentos feitos em aula e
de hábitos saudáveis como cuidar da mente, estar sempre bem alimentado, beber água e dormir bem.
A prática promete, ainda, diminuir os níveis de colesterol, melhorar problemas respiratórios e controlar a pressão arterial. Fisicamente, o yoga pode fortalecer os músculos e torná-los ainda mais flexíveis. Para quem sofre com
problemas de ansiedade, insônia e depressão, o yoga pode
servir como calmante. Não tem contra-indicações.
Fonte: corpoacorpo.uol.com.br

Dança Circular
Para participar das aulas no Bosque, não é preciso ter nenhum conhecimento específico, pois os
movimentos são ensinados um a um, antecedendo a cada música. Pessoas
de todas as idades podem
participar.

As danças circulares
ou danças dos povos são
desenvolvidas no Brasil desde 1984. São um
resgate de uma prática
ancestral muito antiga e
profunda, vestida para os
tempos atuais.
Naturalmente, o sim-

ples ato de dançar junto
aproxima fronteiras, estimulando os integrantes
de roda a respeitar, aceitar e honrar as diversidades. Auxiliam as pessoas
a tomar consciência de
seu corpo físico, acalmar
seu emocional, trabalhar

sua concentração e memória e, principalmente,
entrar em contato com
uma linguagem simbólica, que embora acessível
a qualquer um, não é utilizada no dia a dia.
Fonte: www.dancacircular.com.br
Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Exposições de aniversário permanecem no museu
Mais de 7 mil pessoas passaram pelo local no primeiro semestre, segundo levantamento do Departamento de Patrimônio Histórico da cidade
Divulgação DPH

Em julho, o museu recebeu número recorde de visitações

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As comemorações do
aniversário de Pindamonhangaba terminaram na
quinta-feira (31), mas a
exposição “Pinda e o ciclo do café” continua no
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, devido
ao grande sucesso de público.
Mais de 1.200 pessoas
passaram pelo museu em
julho, quase que dobrando o número de visitantes
no mês anterior, que foi
em torno de 690.
De acordo com infor-

mações do Departamento
de Patrimônio Histórico,
esse é o número de visitantes espontâneos, somando
2634 pessoas no último
trimestre. A soma final de
visitantes neste semestre
foi de mais de 7 mil pessoas, entre os espontâneos,
participantes do City Tour
Histórico Cultural do Departamento de Turismo e
alunos do Ensino Fundamental e Médio de todo o
Vale do Paraíba, que são
recebidos por meio de
agendamento.
De acordo com a diretora de Patrimônio Histórico, esse aumento de visi-

tantes se deve à percepção
da população a respeito
do trabalho que está sendo realizado no museu.
“O Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e D.
Leopoldina está passando por um resgate da sua
vocação, valorização da
história de Pinda inserida
no contexto da história do
Brasil, dentro do período de recorte histórico ao
qual pertence ou a temas
relacionados à cidade e
seus filhos, e esse resgate
em si, já é um dos motivos
do aumento expressivo do
número de visitantes, já
que percebemos que mui-

tos dos visitantes estão
voltando com familiares e
amigos e empolgados com
as mudanças”, avaliou a
diretora.
Além dessa, outras exposições estão organizadas no museu, que conta
com um circuito de visitação, orientado por monitores. As visitas ao Museu de Pindamonhangaba
são gratuitas e podem ser
realizadas de terça-feira a
sábado, das 9 às 18 horas
e, aos domingos, das 13 às
18 horas. Grupos precisam realizar agendamento prévio, pelo telefone
3648-1779.
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Prefeitos e autoridades debateram temas da RM Vale

Prefeitos, de Pinda e de Santa Branca, conversaram sobre parcerias

Pinda participa de discussões
sobre transporte solidário e
segurança pública para região
CINTIA CAMARGO
***
O prefeito de Pindamonhangaba e representantes das secretarias de
Governo e Integração, e
Planejamento participaram de um encontro da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte, quando foram discutidas a criação de câmaras temáticas de resíduos
sólidos e transporte solidário nesta região.
Além disso, foi realizado um seminário abordando a importância da
prevenção às drogas e da
segurança pública, com
a participação da coronel
PM Eliane Nikoluk.
A coronel disse que todas as aplicações de atividades na área de segurança pública, dependem

de indicadores avaliados
quinzenalmente pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.
Também presidente do
Codivap - Consórcio de
Desenvolvimento do Vale
do Paraíba, Litoral Norte
e Serra da Mantiqueira, o
prefeito de Pindamonhangaba salientou a importância dessas discussões,
possibilitando que todas
as cidades da região possam ter acesso a projetos e
soluções nos mais variados
assuntos, como turismo,
segurança ou saúde. “Esses exemplos e experiências vivenciados por todos,
melhoram a qualidade de
vida e podem trazer soluções no dia a dia das cidades, como a garantia da
segurança pública”, disse o
presidente.

Novas visitas
Dando continuidade ao
trabalho de aproximação
às cidades que fazem parte do Codivap, o presidente do consórcio visitou o
prefeito de Santa Branca,
Adriano Pereira.
Os gestores discutiram sobre as ações das
administrações municipais, bem como o reflexo junto às populações e
a organização de novas
obras, através das parcerias com os governos estadual e federal.
Na segunda quinzena de agosto, o Codivap
realizará uma reunião
extraordinária com os
prefeitos para tratar da
questão da responsabilidade das administrações
em relação à iluminação
pública.
Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Funcionário separa material retirado dos bueiros

Bocas de lobo de Moreira
César são limpas
A equipe da Subprefeitura de Moreira César
trabalha na limpeza em
bocas de lobo no distrito.
Este trabalho é sido desenvolvido desde o primeiro
semestre e é necessário
para evitar a procriação
de insetos e demais animais. Outra ação primordial é a consciência dos

moradores, evitando lixos
e objetos que possam cair
nas galerias.
De acordo com as informações da Subprefeitura, a equipe também solicita aos moradores que
evitem deixar materiais
de construção nas calçadas, porque eles podem
cair nas bocas de lobo,

causando prejuízo aos
proprietários e obstruindo a passagem de água,
o que pode ocasionar
enchentes. Embora a previsão não tenha apontado
chuva para os próximos
dias, a Subprefeitura
trabalha na prevenção
de possíveis problemas à
população.

CRECHE NO DISTRITO RECEBE SERVIÇOS DE PINTURA

Calçada facilitará acesso de moradores à área verde

Área verde ganha calçamento em torno
Os moradores do bairro Terra
dos Ipês poderão caminhar em
torno da área verde na rua Ilha
Bela. A equipe da Subprefeitura
trabalha no calçamento da região

e outras melhorias também
serão executadas. De acordo com
as informações recebidas, os
profissionais fizeram as obras de
sarjeta.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A creche José Ildefonso Machado, localizada
em Moreira César, recebe
os serviços de pintura. Os
profissionais da Subprefeitura iniciaram os trabalhos na semana passada e
as atividades continuam
neste mês. O prédio também passou por uma pequena reforma, um salão
foi dividido, transforman-

do-se em espaços lúdicos e de descanso para as
crianças.
A equipe da Subprefeitura realiza várias
obras nas unidades educacionais municipais, a
pedido da Secretaria de
Educação e Cultura. No
primeiro semestre, a escola Serafim Ferreira
teve adaptações em sua
estrutura. O local possui
sanitário para deficiente e

rampas de acesso, reforma das salas de aula onde
existiam trincas, pintura
nos locais reformados e
das lousas.
Outra escola que recebeu os funcionários da
Subprefeitura foi a Mário
de Assis César. Foi realizada a troca de portas
de banheiros, limpeza e
conserto de forros e recolocação de pisos em salas
de aulas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB – PINDAMONHANGABA - 2013 – 2015
Contato: Conselhofundeb_pinda@ig.com.br
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Conselheiros do CACS - FUNDEB e demais interessados para a reunião
mensal no dia 04/08/2014 às 18:15 hrs, na SEC – Secretaria de Educação de Pindamonhangaba,
à Avenida Fortunato Moreira ,173, centro .
Pauta:
* Visitas feitas nas escolas Feital, Cidade Nova e Ouro Verde.
* Esclarecimento sobre PEAD
* Regularização do FUNDEB
* Novos Conselheiros do poder executivo
** Favor confirmar recebimento deste Email... **
_______________________________
Ronaldo Pinto de Andrade
Presidente do CACS-FUNDEB
Mandato 2013 / 2015
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POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 31/07/2014
FUNÇÃO
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CABELEIREIRO
ESTETICISTA
ESTOQUISTA
MANICURE
MECÂNICO MANUNTENÇÃO ( MONTADOR )
TÉCNICO ELETRÔNICO
VENDEDOR INTERNO (moveis)
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP- ou
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA
DE TRABALHO, RG E CPF. OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU
ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização
da “2ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Informes
—
Aprovação do Regimento Interno
—
Aprovação Relatório de Gestão do Fundo Local
—
Substituição de Conselheiros
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia: 		
06/08/2014 (quarta-feira)
Horário:
9h (nove horas)
Local:
Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
Rua Dr. Monteiro de Godói, 405 – Bosque da Princesa.
Kennedy Flores Campos - Presidente
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a justificativa de
ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br
Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200
E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMDM — CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Convocação para a 7ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 7ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Aprovação de atas
• Programação da Semana da igualdade da Mulher - Apresentação de Proposta e Aprovação
• Informes
Dia:
04/08/2014 (segunda-feira)
Horário:
18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local:
Auditório da Prefeitura Municipal
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CRIA matr. 34.994LICENÇA
2 col porDA8 CETESB
cm
PINTAK INDÚSTRIA EM BORRACHA LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação N° 3004467, válida até 25/07/2017, para
Pintura industrial, serviço de à R BATISTA SANSONI, 151, QUIRIRIM, TAUBATÉ.

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.070, DE 25 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas
seguintes dotações:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.10 Gabinete do Secretário
1025 		
Equipamentos em Geral
27.812.0017.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (459) R$ 200.000,00
Art. 2º.
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das
seguintes dotações orçamentárias:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20 Departamento de Esportes
2021 		
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (475)
R$ 200.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de junho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria dos Transportes Metropolitanos
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA EFCJ 004/2014
PROCESSO EFCJ 103/2014
O Diretor Ferroviário, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do
aviso do Edital de Concorrência EFCJ 004/2014.
Onde se lê:
...Edital disponível a partir do dia 31/08/2014 até o dia 01/09/2014,
Leia-se:
...Edital disponível a partir do dia 31/07/2014 até o dia 01/09/2014,
D.F., em 31 de julho de 2014.
Ayrton Camargo e Silva - Diretor Ferroviário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.071, DE 25 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 235.000,00 (duzentos
e trinta e cinco mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício,
classificados nas seguintes dotações:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018 		
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0025.2
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P. Jurídica (412) R$ 235.000,00
Art. 2º.
Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte
dotação orçamentária:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1025 		
Equipamentos em Geral
12.361.0013.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (403) R$ 235.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de junho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.285, DE 28 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA o Sr. Paulo Antonio Ribeiro, para o emprego de provimento em comissão de Chefe da
Guarda, a partir de 29 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO
A empresa ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, situada em
Pindamonhangaba/SP, à Rua Capitão Vitório Basso, nº. 1130, Bairro Parque São Domingos,
Inscrição Estadual nº. 528.063.438.112 e CNPJ nº. 03.577.813/0001-37 comunica o extravio
das notas fiscais 8511 e 8512, usadas, do talão modelo 1 de numeração 8501 á 8550.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº. 5.080 DE 16 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº. 5.677, de 08 de julho de 2014.
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais),
na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média
e Alta Complexidade (MAC), referente a regulamentação para Tratamento Fora do Domicílio. A
classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025 		
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a P. Física
R$ 210.000,00
Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12 FMAS/ Proteção Básica
2002 		
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a P. Física(508) R$ 210.000,00
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.283, DE 23 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve CESSAR a designação da Sra. Alessandra Cristiane Moscardo da Cunha, para
exercer a função de Gestor de Atividades Esportivas e Lazer, a partir de 22 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julho de
2014.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

2 col por 19 cm __ Cria com mapa

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5077 DE 15 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 1.977.000,00 (Um milhão,
novecentos e setenta e sete mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados nas seguintes dotações:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1015 		
Redes de Água e de Esgoto
17.512.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (230)
R$
2.000,00
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019 		
Manutenção da Folha de Ponto
R$ 800.000,00
10.301.0004.5
3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas- P. Civil (317)
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025 		
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (340) R$ 1.000.000,00
11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2026 		
Manutenção da Vigilância em Saúde
10.305.0021.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (363)
R$
45.000,00
90.000,00
10.305.0021.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (365) R$
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12 FMAS/ Proteção Básica
1025 		
Equipamentos em Geral
08.244.0019.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (497) R$
40.000,00
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguintes
Art. 2º
dotações orçamentárias:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20 Departamento de Obras e Viação
2008 		
Manut. da Adm. de Obras e Serviços
2.000,00
15.451.0007.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (187) R$
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019 		
Manutenção da Folha de Ponto
R$ 1.000.000,00
10.301.0004.1
3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas- P. Civil (316)
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1025 		
Equipamentos em Geral
10.302.0020.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (333) R$ 400.000,00
2025 		
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (335)
R$ 300.000,00
10.302.0020.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (336)
R$
45.000,00
2028 		
Manutenção Cerest
R$ 190.000,00
10.331.0020.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (344)
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.13 FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade
1025 		
Equipamentos em Geral
08.244.0019.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (510) R$
40.000,00
Art. 3º.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.386, DE 28 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão
constituída através da Portaria Interna nº 9.351, de 11 de fevereiro de 2014, para dar continuidade
à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014, para que no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar de 11 de julho de 2014, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos
Memorando nº 869/14-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 2014.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.284, 23 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra Alessandra Cristiane Moscardo da Cunha, para exercer a função de
Gestor Geral de Atividades Esportivas, a partir de 22 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julho de
2014.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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EDUCAÇÃO
Textos Julia Villar

Alunos premiados por excelência
relatam dedicação aos estudos
Divulgação

Em sua 8a edição, o
programa
“Excelência
nos Estudos”, da Tenaris
Confab, é a recompensa
para os alunos da cidade
pelo esforço nos estudos.
O lema “Ajudar a quem se
ajuda”, incentivando a excelência na educação, premia hoje 200 alunos das
escolas do Ensino Médio
das redes estaduais, particulares e técnicas de Pindamonhangaba, com base
no desempenho escolar
apresentado no ano letivo. O programa ainda tem
como objetivo estimular e
destacar esses estudantes.
Aline Aparecida,
João Vitor e
Dimitria Nunes

Três alunos premiados foram o destaque do programa
de rádio O Prefeito e Você desta quarta-feira (30)
Divulgação

DIMITRIA NUNES, 17 ANOS, é estudante
no Colégio Emilio Ribas Anglo cursando o
3º ano do Ensino Médio
Ela conta que durante a vida sempre estudou bastante graças
ao apoio dos pais, José
Raimundo e Marcela
Sandra. Eles diziam que
com estudo ela poderia
conseguir tudo que quisesse na vida e, realmente, estavam certos.
Dimitria é ganhadora
do Prêmio de Excelência nos Estudos, pelo
1º e 2º ano do Ensino
Médio. Neste ano, ela
batalha em dobro para
conseguir seu terceiro
título.
Nascida e criada em
Pinda, para ela o prêmio
é um grande incentivo

para não desistir. Não é
só o valor material, o dinheiro, mas sim o esforço
dos anos sendo recompensando.
O sonho de Dimitria é
terminar os estudos e ingressar na faculdade cursando aquilo que sempre
despertou sua paixão: o
direito.
“Eu não me preparei
para o prêmio, eu me
preparei para os estudos.
Foi uma consequência!
Eu quero fazer uma coisa que valha a pena, não
quero passar em branco.
Quero ser memorável!
Não estou de passagem
nessa vida”, conta ela.

JOÃO VITOR CESÁRIO RIBEIRO DE SOUZA,
19 anos, está cursando o 2º ano de
‘Processos Metalúrgicos’ na Fatec
Nascido em 24 de fevereiro de 1995, ele ganhou três prêmios pela
Excelência nos Estudos.
Ambos foram conquistados quando ainda era
estudante da escola Alfredo Pujol.
Os pais Maurino e
Rosa, professores, são
o exemplo dentro de
casa. O que mais ele deseja é orgulhar os pais
que sempre batalharam
para lhe dar o melhor.
João costuma dizer
que o prêmio vai muito além do valor em dinheiro, pois ampliando
os olhares perante a
conquista, percebe-se
que, ao estudar muito, o conhecimento adquirido é maior e fará
parte da sabedoria para

sempre. O prêmio nada
mais é que um incentivo para os estudos.

“Quando
eu soube que
ia ter uma
recompensa
por estudar
mais, adquirir mais sabedoria, aí me
apliquei mais
ainda, para
ganhar o prêmio. Estudei
bastante com
a intenção de
ganhar!”

O chefe do Executivo destacou: “entendo que a educação é muito
importante para a formação do indivíduo. Além disso, a Tenaris
Confab cumpre seu papel na sociedade, estendendo sua participação
fora da produção de aço, e também contribuindo para a melhoria da
vida da comunidade na qual está inserida”.
ALINE APARECIDA CÉZAR, de 17 anos,
deixou sua família em Lagoinha para
morar em Pinda e se dedicar aos estudos
Moradora da cidade
desde 2002, ela conta
que veio por ter passado
no vestibulinho da Etec e
porque onde morava não
havia muitas oportunidades de estudo.
Seus pais, Amador e
Elisângela perceberam
a dificuldade da filha em
uma cidade que lhe era
estranha e resolveram
largar a terra natal para
ajudar os seus filhos em
Pindamonhangaba.
“Estou cursando o 3º
ano do colegial no Pujol e
ganhei o prêmio de excelência pelo 2º ano. Estou
me dedicando muito aos
estudos como sempre me

dediquei, e além da escola
estou me preparando para
os futuros vestibulares
que irei realizar. Meu sonho é ser professora e tenho fé que irei conseguir,
quero poder ajudar as pessoas para que elas possam
colaborar com o futuro do
nosso planeta, esse é meu
intuito e espero poder realizar este sonho. Se eu não
conseguir uma faculdade
federal não irei desistir,
vou lutar para conseguir
pagar uma, não importa
o tempo que isso levará,
estou determinada e vou
conseguir ser uma excelente profissional”, conta a
determinada Aline.

GICELE DE PAIVA GIUDICE, dirigente
Regional de Ensino, é responsável pelas
escolas estaduais de Pinda, Tremembé e de
municípios da Serra da Mantiqueira
Participando em
parceria com a Tenaris
Confab desde a primeira
edição, ela se sente muito
feliz ao perceber que os
jovens estão recebendo
um estímulo maior visando um futuro brilhante.
O prêmio foi instituído
em 2007, ano em que 100
adolescentes foram comtemplados. Já em 2008,
aumentou-se o número
para 200, porém, havia
muitos prêmios para
poucos alunos esforçados
nessa meta. Hoje em dia
é totalmente diferente.
Em um universo de 8.000
estudantes apenas 200
prêmios são distribuídos,

ao inverso dos primeiros
anos, quando faltam prêmios para tantos pessoas
dedicadas.
“Esse é um prêmio
que acontece em todas as
empresas do mundo. Mas
no Brasil ele tem esse
destaque, essa coisa a
mais, porque em algumas
empresas do grupo eles
focam para os funcionários. Aqui, eles deixaram
de fazer isso a partir do
momento que viram que
nós fizemos diretamente
na comunidade. O Brasil fez diferente e hoje é
referência para as outras
fábricas da Tenaris Confab”, esclarece Gicele.

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte

Futebol masculino joga no sábado
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O time de futebol masculino de Pindamonhangaba, categoria Sub 19,
enfrenta o Black Bridge,
de Guarujá, no sábado (2).
A torcida pindense deve
comparecer para vibrar e
impulsionar os jogadores
à vitória. A partida será
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, às 11 horas.
Treinado por Castilho, ao derrotar o Clube
Atlético Paulistano por 2
a 0, gols dos meias Dado
e Webster, o time de Pinda ﬁcou uma semana na
liderança do campeona-

Primeira Divisão
começa neste
domingo
Terá início neste domingo (3), às 10h30, a
primeira rodada do campeonato da 1ª Divisão.
A competição está dividida em chave A e B. Na
A estão: Areião, Jardim
Cristina,
Araretama,
Sapopemba, A Mil Por
Hora e Rosário; na B:

Marcos Vinício Cuba

to. Treinamentos diários
são realizados no “João
do Pulo”, no período da
noite. O professor destaca
que os trabalhos têm sido
intensos e que o talento
e a união dos jogadores é
têm feito a diferença.
Competição realizada
pela Associação Paulista
de Futebol, a Copa São
Paulo está em sua 30ª
edição. Participam do certame: Pindamonhangaba,
Franco da Rocha, Cruzeiro, CA Paulistano, SE Metalúrgicos, Praia Grande,
Guarujá, Santa Bárbara
D´Oeste, São Roque, Embu-Guaçu e PS Real Vicentino/PS Goiânia.

Real Esperança, Tipês,
Castolira, Vila São José,
Cantareira e 100 Nome.
A Liga Pindamonhangabense de Futebol conta
com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer para realizar o
campeonato.

Tabela das categorias
1ª Divisão
CHAVE A
Areião x Jardim Cristina
Local: Bosque
Araretama x Sapopemba
Local: Jardim Resende
A Mil Por Hora x Rosário
Local: “Zito”
CHAVE B
Real Esperança x Tipês
Local: Azeredo
Castolira x Vila São José
Local: Aﬁzp
Cantareira x 100 Nome
Local: Maricá

Sub 11 - sábado às 8h30
Ferroviária x PS Gerezim
Local: Boa Vista
Etna x São Paulo
Local: Machadão
Tipês x Cidade Nova
Local: Macedão
Santos está de folga

Sub 15 - sábado às 10h
Ferroviária x PS Gerezim
Local: Boa Vista
Etna x São Paulo
Local: Machadão
A Mil Por Hora x Interpinda
Local: Jardim Regina
Colorado x Santos
Local: Vila São Benedito

Quarentão - Domingo às 8h45
Santa Luzia x Andrada
Local: Santa Luzia
Bela Vista x Tipês
Local: Bairro das Campinas
Ramos x Independente
Local: Ramos
Mombaça x São Paulo
Local: Ramirão
Cidade Nova está de folga

Treinada por Castilho, equipe jogará no CE “João do Pulo”, às 11 horas

Futsal garante vaga
no Troféu Piratininga
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os jogadores de futsal, categoria Sub 14,
de Pindamonhangaba
garantiram
vaga na
próxima fase do Troféu
Piratininga. A estreia
estava marcada para o
dia 26 de julho, contra
Jacareí, no ginásio Rita
Eni Cândido, no entanto, o adversário não
compareceu para o confronto. Esta competição
é organizada pela Federação Paulista.
O segundo jogo da
equipe de Pinda seria
dia 9 de agosto, em Ja-

Marcos Vinício Cuba

Time aguarda adversário para próxima fase

careí, porém, devido ao
WO, Jacareí está eliminada. O time da “Princesa do Norte” terá que
aguardar as demais
partidas da primeira
fase, que se encerram
no ﬁnal deste mês, para
saber qual será o próximo adversário.
Os treinos acontecem no ginásio Juca
Moreira, as segundas,
terças e quintas-feiras,
das 13 às 15 horas. Os
interessados em conhecer o trabalho desenvolvido com a base
podem comparecer ao
ginásio.

Festival de Avaliação promove
integração entre alunos
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Alunos do programa de
Iniciação Esportiva da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba
participam do Festival de
Avaliação, nesta sextafeira (1º/8), às 8 horas
e às 13 horas, no ginásio
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”. Hoje alunos de
futebol irão mostrar aos
pais o que aprenderam
no primeiro semestre. No
sábado (2), no período da
manhã, serão os alunos da
capoeira e da ginástica; à
tarde, alunos da ginástica
rítmica.
As avaliações do futsal
estão marcadas para os
dias 2, 3, 9 e 10 nos ginásios do Alto Tabaú e Juca

Marcos Vinício Cuba

No evento,
os alunos
demonstram o
que aprenderam
durante o ano
Moreira. Dias 2, 3 e 9, as
atividades serão nos períodos da manhã e tarde,
a partir das 7h30, e depois às 13 horas, em ambos os locais. Apenas no
dia 10 o futsal ocorrerá
somente no Alto Tabaú,

manhã e tarde. Dias 16 e
17 tem voleibol no Juca
Moreira, às 8 horas e às
13 horas. Dia 23 os jogadores de vôlei serão
avaliados no período da
manhã, também no Juca
Moreira. Dia 24 é a vez

dos alunos do handebol
mostrarem as habilidades no ginásio do Alto
Tabaú às 8 e às 13 horas.
O basquetebol entra em
quadra nos dias 30 e 31
no “João do Pulo”, às 8 e
às 13 horas.
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Fotos: Assessoria Prefeitura

Melhores redações
da Rede Municipal
recebem premiação
Maria Fernanda Munhoz
***
As melhores redações dos alunos da Rede Municipal de Ensino
foram premiadas na quarta-feira (30), com medalhas, troféus,
certificados e um tablet, entregue
pela empresa Planeta Educação.
A cerimônia marcou o encerramento do concurso de redação
“Nossa História”, promovido
pela Prefeitura em comemoração aos 309 anos de emancipação
politico-administrativa de Pindamonhangaba.
O concurso foi separado por
categorias: 2º, 3º, 4º e 5º anos,
com o tema geral “A História de
Pindamonhangaba: as Tradições
do Passado, o Olhar do Presente
e as Perspectivas de um Futuro
Glorioso”.
O vencedor dos 2º anos foi

João Pedro Arantes de Souza,
estudante da escola municipal
Professor Elias Bargis Mathias,
bairro Araretama. O título de sua
redação foi “Minha Cidade”.
Entre os 3º anos, o vencedor
foi Nycollas David Mota da Silva, estudante da escola municipal
Professor Orlando Pires, do bairro Bonsucesso. Sua redação teve
como título “História de Pindamonhangaba”.
Já na categoria dos 4º anos, o
vencedor foi Marcus Yuri Domarchi Espíndola, também da escola
municipal Professor Elias Bargis
Mathias, do Araretama. Sua redação teve como título “Pindamonhangaba cresce”.
O vencedor dos 5º anos foi
Luís Miguel de Souza Rodrigues
Gonçalves, da escola municipal
Abdias Júnior Santiago e Silva,

bairro Santa Cecília. O título de
sua redação foi “O Poema de Pindamonhangaba”.
Os vencedores foram definidos pela APL – Academia Pindamonhangabense de Letras – que
analisou 120 redações de escolas
de toda a cidade.
A cerimônia contou com a
presença do prefeito de Pindamonhangaba, secretária de
Educação, diretora de Patrimônio Histórico, dirigente regional
de Ensino, presidente da Fapi/
Funvic, representante da Planeta Educação, gestoras regionais,
gestoras das escolas vencedoras,
professoras, alunos e familiares.
Professoras e alunos leram as redações vencedoras antes da premiação, emocionando os presentes no auditório municipal, onde
foi realizada a cerimônia.

Alunos e familiares lotaram o auditório

Prefeito esteve presente à cerimônia de premiação

Textos sob responsabilidade da Secretaria de Educação
Aluno: João Pedro Arantes de Souza
Escola: REMEFI Elias Bargis Mathias

2º Ano

Aluno: Nycollas David Mota da Silva
Escola: REMEFI Prof. Orlando Pires

3º Ano

A Minha Cidade

História de Pindamonhangaba

Antigamente a cidade de Pindamonhangaba era uma cidade pequena com homens que
usavam chapéu, terno e calça para cima do
umbigo e as mulheres usavam vestidos longos.
Todo mundo se vestia assim.
Na cidade não tinha carros e motos. Eles só
andavam de burros, cavalos e charretes.
Pindamonhangaba tem hoje muitos habitantes. Agora inventaram os carros e as motos
mais modernos. Fizeram asfaltos, antes as
ruas eram só de terra. E muitas outras coisas
se modernizaram. Pinda mudou, se transformou e cresceu muito.
Eu espero que no futuro tenha menos assaltos, roubos, inclusive menos assaltos a bancos.
Eu quero que Pinda melhore. Basta que
não matem os animais, que não cortem as
árvores, que não poluam os rios, etc., que
plantem mais vegetações tornando nosso ambiente mais saudável e sustentável.

A cidade de Pindamonhangaba é muita
antiga.
Pindamonhangaba é um nome indígena
que significa “lugar onde se fazem anzóis”.
O primeiro morador de Pindamonhangaba que implantou sítios e ranchos foi
João do Prado Martins, em 1643.
Suas terras eram muito boas e muitos
viajantes passaram por lá. Em 1680 Pindamonhangaba já era um grande povoado. Seu primeiro templo foi a capela de
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
A cultura da cidade era a produção de
cana-de-açúcar, açúcar e aguardente, que
eram feitos em engenhos.
Durante o período do café no Brasil a
cidade viveu sua fase de maior brilho e se
destacou no cenário nacional.
Pindamonhangaba se tornou um grande centro cafeeiro apoiando em suas terras
férteis e na mão de obra dos escravos. Nessa
época foram construídos palacetes e casarões.

Aluno: Marcus Yuri Domarchi Espíndola
Escola: REMEFI Prof. Elias Bargis Mathias

4º Ano

Pindamonhangaba Cresce
O nome da nossa cidade significa “lugar de fazer anzóis”. Atualmente Pindamonhangaba tem 309 anos, seu aniversário é comemorado em 10 de julho.
No inicio a produção de café, leite e
arroz era o sustento de muitas famílias e
a base da economia local.
Com o passar do tempo sua característica de uma vila se transforma em
uma grande cidade. No lugar de casas
simples, grande prédios e carros.
A atividade do campo ainda faz parte
da nossa economia, porem acompanhada
de grandes indústrias, gerando mais empregos e fazendo com que a cidade cresça
cada vez mais.
Pindamonhangaba no futuro terá
mais comércio, grandes hotéis, shopping,
bons hospitais e escolas com ensino de
primeira, no entanto, conservando a
natureza, as plantações e que o turismo
em nossa cidade mostre suas verdadeiras
raízes.
CONVOCAÇÃO
O presidente da Fundação Doutor João Romeiro, Antonio Aziz Boulos, no uso de suas atribuições legais, convoca, para reunião
ordinária, às 10 horas, na sede da Fundação Doutor João Romeiro, em 12/8/2014, os membros do Conselho de Administração, para deliberarem sobre a substituição de um dos membros deste Conselho de Administração.
Antonio Aziz Boulos - Presidente

Aluno: Luís Miguel de
Souza Rodrigues Gonçalves
Escola: REMEFI – Abdias Junior
Santiago e Silva

Pindamonhangaba ganhou o título de
Princesa do Norte.
O período de 1970 a 1985, Pindamonhangaba, teve uma fase de crescimento
industrial muito acelerado que mudou
muito a face da cidade.

5º Ano

O Poema de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba, cidade de nome
grande, cercada de histórias deslumbrantes.
Uma cidade do Vale do Paraíba conhecida como Terra Natal, como o hino
nos diz, “Paraíso Terreal”.
Tem o bosque com nome de princesa,
e suas matas realçam a grandeza da
natureza.
Um museu onde guarda as memórias
do passado para serem relembrados
nossos antepassados.
De um lado da cidade a Serra da
Mantiqueira onde o rei D. Pedro I descansou embaixo da figueira, cidade com
rios, matas verdes e flores, um cantinho
sossegado cheio de seus valores.
Tem comércio, indústria e lojas, professores e alunos nas escolas.
No campinho e nos parques, vem aos
poucos formando seus craques.
Hoje podemos dizer com orgulho e
emoção que tivemos um jogador daqui
na seleção.
Uma terra de coragem onde hoje
presto minha homenagem.
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ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.090, DE 29 DE JULHO DE 2014.
Constitui Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203, de 16 de abril de 1996 e 3.241,
de 21 de julho de 1.996,
D E C R E T A:
Art. 1º. A equipe técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, a partir de 1º de
julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, fica assim constituída:
I - EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA
Autoridades Sanitárias Competentes – Profissionais que realizam fiscalização:
Adriano José de Brum - Biólogo
Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista
Cintia Kuwahara Ynoue Nishizawa – Fiscal Sanitário
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
Elizabeth Basi Puebla da Nobrega - Médica
Fabiana Maria Cintra de Souza – Fiscal Sanitário
Gonçalo Correa Leite - Fiscal Sanitário
Joana Alves – Agente de Saneamento
João Gonçalves de Oliveira – Fiscal Sanitário
Lurdes Homem de Mello – Chefe de Serviço Técnico
Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires – Fiscal Sanitário
Márcia Maria Cabral Wakasugi – Fiscal Sanitário
Maria Cristina Teixeira Vasques Vieira – Agente de Saneamento
Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário
Margareth Maçae Yada Langui – Farmacêutica
Mara Danielli Marcelão – Fiscal Sanitário
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Programa de Saúde
Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil
Rafael Lamana – Fiscal
Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde
Tatiane Aparecida Bahia – Fiscal Sanitário
Vânia Silva – Fiscal Sanitário

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

II - EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
a)
b)
c)

Paulo Rogério Pausen Paludetti – Engenheiro Civil
Rafael Lamana – Fiscal
Sandra Nogueira Mathias – Arquiteta

III - EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAUDE DO TRABALHADOR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aretusa Monteiro da Silva – Fonoaudióloga
Celso Araújo de Sousa – Médico
Enilda Maria Costa ¬¬– Assistente Social
Marcia Regina da Silva – Psicóloga
Márcia Tiveron de Souza – Agente Técnico de Assistência à Saúde
Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário
Milena Lopes Santana - Enfermeira
Rafael Lamana – Fiscal
Samantha Camargo de Faria ¬– Técnica de Segurança do Trabalho

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:
a)
O Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde e seu
substituto legal;
b)
O Secretário de Saúde e Assistência Social e seu substituto legal;
c)
O Prefeito Municipal e seu substituto legal.
Art. 3º. A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, terá validade semestral,
conforme prevê o §3º do art. 96 da Lei Federal 10.083/98.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º
de julho de 2014, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.087, DE 23 DE JULHO DE 2014.
Regulamenta a concessão de auxílio moradia à família em situação de vulnerabilidade
social temporária.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do §3º art. 4º da Lei nº 5.604, de 20 de dezembro de 2013,
CONSIDERANDO que o processo encaminhado para concessão do benefício eventual
“Auxílio Moradia” contém relatórios técnicos sociais que evidenciam a situação de
vulnerabilidade e/ou risco social;
CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família, que ameaça
a garantia de sua segurança de sobrevivência, de acolhida e/ou de vivência e convívio
familiar, conforme define a Política Nacional de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, juntamente com o compromisso da Administração Municipal de
garantir uma solução habitacional para as famílias, os benefícios eventuais são direitos
relativos à cidadania, integrando organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS e devem constituir provisão certa para enfrentar com agilidade
e presteza eventos incertos;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 5.604, de 20 de dezembro de 2013 autoriza a
concessão do benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade temporária,

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.085, DE 22 DE JULHO DE
2014.
Reajusta o valor da renda mensal do Programa
Emergencial de Auxílio ao Desempregado –
PEAD.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições

II– perdas: privação de bens e de segurança material; e
III– danos: agravos sociais e ofensa

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2015 e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS.
Art. 1º
Ficam estabelecidas, para a
elaboração do Orçamento do Município,
relativo ao exercício de 2015, as Diretrizes
Gerais de que trata este capítulo, os princípios
estabelecidos na Constituição Federal, na
Constituição Estadual no que couber, na Lei
Federal 4320, de 17 de março de 1964, na Lei
de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000 e na
Lei Orgânica do Município.
Art. 2º
A estrutura orçamentária que
servirá de base para a elaboração dos
orçamentos programas para os próximos
exercícios deverá obedecer à disposição
constante do Anexo I, que faz parte integrante
desta Lei.
Art. 3º
As
unidades
orçamentárias,
quando da elaboração de suas propostas
parciais, deverão atender a estrutura
orçamentária e as determinações emanadas
pelos setores competentes da área.
Art. 4º
Na
elaboração
da
proposta orçamentária serão atendidos
preferencialmente os projetos e atividades
em andamento, bem como, as despesas
continuadas, constantes nos Anexos V e
VI que fazem parte integrante desta Lei,
podendo na medida das necessidades,
serem elencados novos programas, desde
que financiados com recursos próprios ou de
outras esferas do governo.
Art. 5º
É vedado consignar na Lei
Orçamentária crédito com finalidade imprecisa
ou com dotação ilimitada.
Art. 6º
O Poder Executivo realizará
estudos visando à definição de sistema de
controle das despesas de custeio e avaliação
de resultados das ações de governo.










II– não possuam casa própria
III– tenham cadastro nos programas habitacionais do Município
IV– não tenham parentes até o terceiro grau na linha colateral e consanguínea que residam
no Município, beneficiários do programa ou em condições de auxiliá-las.
V– possuam renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos nacionais vigentes.

I– Parecer técnico da área de Assistência Social, instruído de Relatório Social
circunstanciado, que deverá conter no mínimo, número de residentes na mesma moradia,
nome, idade, RG, CPF dos mesmos, composição da renda familiar, origem da renda,
estimativa da renda familiar e renda per capta; telefone para contato, serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais dos quais a família participa;





II– Cópia do CPF/MF e RG do beneficiário;
III– Termo de adesão e compromisso específico;
IV– Declaração do Proprietário do imóvel alugado;
V– Número do Cadastro único;
VI– Comprovante do Cadastro Habitacional;
VII– Documentos legais relacionados à vitimização, se for o caso.



Art 4º O benefício de que trata esta lei vigorará pelo prazo máximo de 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado mediante relatório circunstanciado elaborado pelo Departamento
de Assistência Social.
Art. 5º O primeiro pagamento será liberado apenas após a família já estar residindo no
imóvel alugado há, pelo menos um mês.
Art. 6º O benefício eventual de auxílio moradia cessará mediante a solução habitacional ou
irregularidades na utilização do benefício, tais como:
I– Termo final do prazo de sua concessão;
II– Cessação da causa que justifique sua concessão;
III– Atendimento do titular do benefício em programa habitacional ou de urbanização,
realizado pela União, Estado ou Município, a partir da efetiva entrega da unidade
habitacional ou retorno do mesmo ao local originário no qual tenham sido realizadas obras
de urbanização ou requalificação urbana;
IV– Constatação de fraude na concessão do benefício ou nas informações prestadas a
qualquer Órgão ou Secretaria Municipal;



V– Uso indevido do benefício concedido para finalidade distinta da prevista neste Decreto;
VI– Deixar o beneficiário de residir no Município;
VII– Não apresentação do recibo de pagamento do aluguel no prazo de 15 (quinze) dias
após o recebimento do auxílio;
Art. 8º Competirá à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social conceder, suspender
ou revogar os benefícios do Programa “Auxílio Moradia” na modalidade Vulnerabilidade
Social, bem como exercer o seu monitoramento.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

§3º
As taxas de polícia administrativa
e de serviços públicos deverão remunerar a
atividade municipal de maneira a equilibrar as
respectivas despesas.
§4º
Os tributos, cujo recolhimento
poderá ser efetuado em parcelas, serão
corrigidos
monetariamente,
anualmente,
segundo variação atualizada da UFMP, que
tem a correção efetivada pelo IPC – FIPE.
§5º
Nenhum
compromisso
será assumido sem que exista dotação
orçamentária e recursos financeiros previstos
na programação de desembolso.
§6º
Para efeito da reserva de que
trata o § 3ºdo art. 16 da L.R.F. consideramse irrelevantes as despesas decorrentes
da criação, expansão ou aperfeiçoamento
de ação governamental, cujo valor total no
exercício não ultrapasse à R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), ficando desobrigado da estimativa
do impacto orçamentário e financeiro.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL.
Art. 13
O orçamento fiscal abrangerá os
Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 14
Os
Poderes
Executivo
e
Legislativo, observadas as normas legais
pertinentes, art. 169 da Constituição Federal,
poderão, no âmbito de seus quadros de
servidores: fazer alterações de estruturas,
criar empregos, contratar pessoal, conceder
vantagem e aumento de remuneração,
desde que atendidos os requisitos e limites
constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º
Excluem do caput deste artigo
as despesas que constituem obrigações
constitucionais e legais do Município e as
despesas destinadas ao pagamento dos
serviços da dívida.
§2º
No caso de limitação de
empenhos e de movimentação financeira de
que trata o caput deste artigo, buscar-se-á
preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I.
Com
pessoal
e
encargos
patronais;
II.
Com a conservação do patrimônio
público, conforme prevê o disposto no art. 45
da Lei Complementar nº. 101/2000.
§3º
Na hipótese de ocorrência
do disposto no caput deste artigo o Poder
Executivo comunicará ao Poder Legislativo o
montante que lhe caberá tornar indisponível
para empenho e movimentação financeira.
			
Art. 19
A Concessão de
Auxílios e Subvenções destinados às áreas
da saúde, educação e assistência social
serão deliberadas pelas respectivas áreas de
atividade e/ou pelo CMAS, CMDCA, CMI, que
deverão ter a aprovação da Assistência Social
do Município e serão encaminhadas para
autorização legislativa.
Art. 20
A inclusão, na Lei Orçamentária
Anual, de transferências de recursos para
o custeio de despesas de outros entes
da Federação somente poderá ocorrer
em situações que envolvam claramente o
atendimento de interesses locais, atendidos
os dispositivos constantes do art. 62 da Lei
Complementar nº. 101/2000.
Art. 21
O
Município
aplicará
em
Educação e Saúde, no mínimo os percentuais
previstos na Constituição Federal.

				
Art. 22
A proposta orçamentária, que
				o Poder Executivo encaminhar ao Poder
Art. 15
No exercício financeiro de 2015,
Legislativo, obedecerá aos prazos contidos na
as despesas com pessoal dos Poderes
LOM, compor-se-á de:
Executivo e Legislativo observarão as
disposições contidas nos arts 18, 19 e 20, da
I.
Mensagem;
Lei Complementar nº. 101/2000.
II.
Projeto de Lei Orçamentária;
III.
Tabelas explicativas da Receita e
Art. 16
Se a despesa total com pessoal
ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19
Despesas dos três últimos exercícios.
da Lei Complementar nº. 101/2000, a adoção
das medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do
Art. 23
Integrarão a Lei Orçamentária
art. 169 da Constituição Federal preservará
Anual:
servidores das áreas de saúde, educação e
assistência social.
I.
Sumário geral da receita por
fontes e da despesa por funções de governo;
				II.
Sumário geral da receita e
Art. 17
Se a despesa de pessoal atingir
despesa, por categorias econômicas;
o nível de que trata o parágrafo único do
III.
Sumário da receita por fontes, e
art. 22 da Lei Complementar nº. 101/2000,
respectiva legislação e,
a contratação de horas extras fica restrita
IV.
Quando das dotações por órgãos
as necessidades emergenciais das áreas da
do governo e da administração.
saúde e saneamento.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2014.
Parágrafo Único. Os Poderes Executivo e
Legislativo poderão a qualquer momento
Vito Ardito Lerário
interromper a contratação de horas extras
Prefeito Municipal
caso as mesmas estejam excedendo a
programação para o exercício.
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Art. 18
Na hipótese de ocorrência das
circunstâncias estabelecidas no caput do
Registrada e publicada na Secretaria de
art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos
Assuntos Jurídicos em 18 de julho de
da Lei Complementar nº. 101/2000, o Poder
2014.
Executivo e o Poder Legislativo procederão
à respectiva limitação de empenho e de
Synthea Telles de Castro Schmidt
movimentação financeira, podendo definir
Secretária de Assuntos Jurídicos
percentuais específicos, para o conjunto de
projetos, atividades e operações especiais.
SAJ/app/Projeto de Lei nº 62/2014








IV– de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

Art. 3º Para a análise da concessão do benefício de auxílio moradia deverá ser aberto um
processo interno contendo, no mínimo, os seguintes documentos:

§1º
Para atender o disposto na Lei da
Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo
se incumbirá do seguinte:
				
Art. 10 As receitas e as despesas serão
I.
Estabelecer
programação
estimadas, tomando-se por base a projeção
financeira e o cronograma de execução
da inflação estimada para 2015, bem como,
mensal de desembolso;
a tendência e o comportamento das receitas
tendo em vista, principalmente, os reflexos dos
II.
Publicar até 30 dias após o
planos de estabilização econômica editadas
encerramento do bimestre, relatório resumido
pelo Governo Federal.
da execução orçamentária, verificando o
alcance das metas, e se não atingidas deverá
§1º
Na estimativa das receitas
realizar ajustes de dotações da Prefeitura e da
deverão ser consideradas, ainda, as
Câmara;
modificações
da
legislação
tributária,
incumbindo à Administração o seguinte:
III.
O Poder Executivo emitirá ao
final de cada quadrimestre, relatório de
I.
A atualização dos elementos
gestão fiscal, avaliando o cumprimento das
físicos das unidades imobiliárias;
metas fiscais, em audiência pública, perante a
II.
A edição da atualização da planta
Câmara de Vereadores;
genérica de valores de forma a minimizar a
diferença entre as alíquotas nominais e as
IV.
Os planos, LDO, Orçamento,
efetivas;
Prestação de Contas, parecer do TCE, serão
III.
A expansão do número de
amplamente divulgados, inclusive na internet,
contribuintes;
e ficarão à disposição da comunidade;
IV.
A atualização do Cadastro
Mobiliário Fiscal.
V.
O desembolso dos recursos
financeiros consignados à Câmara Municipal
§2º
A renúncia de receita atenderá o
será feito até o dia 20 de cada mês, sob a
dispositivo da Lei Complementar nº. 101/2000,
forma de duodécimos, ou de comum acordo
art. 14.
entre os Poderes.



III– de desastres e de calamidade pública; e

I– residam no município há pelo menos dois anos;

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 22 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos





II– da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;

Art 2º Fica autorizada a concessão do benefício de auxílio moradia para famílias que:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2014.

Art. 11
O Poder Executivo é autorizado,
				nos termos da Constituição Federal, a:
Parágrafo único.
A
alocação de recursos na Lei Orçamentária
I.
Realizar operações de crédito
Anual será feita diretamente à unidade
por antecipação da receita nos termos da
orçamentária responsável pela sua execução,
legislação em vigor;
de modo a evidenciar o custeio das ações e
propiciar a correta avaliação dos resultados.
II.
Realizar operações de crédito até
Art. 7º A proposta orçamentária, que não
o limite estabelecido pela legislação em vigor;
conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa,
III.
Transpor, remanejar ou transferir
face à Constituição Federal e à Lei de
recursos, dentro de uma mesma categoria
Responsabilidade Fiscal, atenderá a um
de programação, sem prévia autorização
processo de planejamento permanente, à
legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo
descentralização, à participação comunitária e
167, da Constituição Federal, até o limite de
conterá “Reserva de Contingência” de 0,85 %
6% (seis por cento) do orçamento;
da R.C.L. (Receita Corrente Líquida).
IV.
Contingenciar parte das dotações,
Art. 8º
Para efeitos de cumprimento do
quando a evolução da receita comprometer os
disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei
resultados previstos.
Complementar 01/2000, integram esta lei o
Anexo de Metas e o Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 12
Não
sendo
devolvido
o
Autógrafo de Lei Orçamentária até os prazos
CAPÍTULO II
estabelecidos na LOM – Lei Orgânica do
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Município, ao Poder Executivo, fica este
autorizado a realizar a proposta orçamentária,
Art. 9º
A proposta orçamentária anual
até a sua aprovação e remessa pelo Poder
atenderá às diretrizes gerais e aos princípios
Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos)
da unidade, universalidade e anuidade, não
em cada mês.
podendo o montante das despesas fixadas

I– da falta de:

b) domicílio;

DECRETA:
Art. 1º Reajusta para R$ 665,00 (seiscentos
e sessenta e cinco reais) o valor da renda

excederem a previsão de receitas para o
exercício.

LEI Nº 5.680, DE 18 DE JULHO DE 2014.

Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de
sua família, principalmente a de alimentação;

mensal para o Programa Emergencial de
Auxílio ao Desempregado – PEAD, nos
termos do inc. II do art. 3º da Lei nº 3.878, de
29 de janeiro de 2002.

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 1º Entende-se por vulnerabilidade social temporária a situação caracterizada pelo
advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;

legais e nos termos do inc. II do art. 3º da Lei
nº 3.878, de 29 de janeiro de 2002, alterada
pela Lei nº 5.359, de 03 de abril de 2012,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA



DECRETA:
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EDITAL DE SELEÇÃO DE
PROJETOS VIA FUMCAD 2014
EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE
PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES QUE PODERÃO SER FINANCIADOS PELO
FUMCAD/SP 2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba - CMDCA, criado
pela Lei nº. 2.626/91, no uso de
suas atribuições estabelecidas pela
Lei 8.069/90, estabelece procedimento e torna público o Edital de
Chamada Pública para seleção de
projetos que poderão ser financiados com recursos subsidiados do
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD que estejam em consonância
com as políticas públicas da Criança e do Adolescente da Cidade de
Pindamonhangaba e que sejam
inovadores e/ou complementares
das atuais políticas, conforme deliberação em 4ª Reunião Extraordinária deste CMDCA, realizada aos
29 de julho de 2014, que aprovou
o texto final deste Edital.

e Redes de defesa da criança e do
adolescente;
b) Capacitação dos atores do
SGDCA - sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente;
c) Projetos de pesquisa,
estudos, elaboração de diagnósticos e monitoramento das políticas
públicas destinadas a crianças e
adolescentes.
II - Saúde
a)
Projetos voltados a
prevenção, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência e/ou abuso
sexual;
b)
Projetos voltados a
prevenção e combate, atendimento
e acompanhamento de crianças e
adolescentes vitimas de abuso e/ou
exploração sexual;
c)
Projetos voltados para a
prevenção, o atendimento, o acompanhamento e/ou o tratamento ao
abuso de álcool, tabaco e outras
drogas, cujo o público alvo seja a
criança e/ou adolescente;
d)
Projetos voltados a promoção, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes
em sofrimento mental e/ou com
deficiência.

CAPÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1. Constitui objeto do presente Edital a análise e seleção de
projetos a serem financiados com
recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD de Pindamonhangaba.
Art. 2º. Para os fins deste
edital, entende-se por projeto o
conjunto de ações que abranjam
programas de promoção, proteção
e de defesa de direitos, bem como
programas para cumprimento de
medidas socioeducativas a serem
desenvolvidas em determinado
período de tempo, com recursos
captados por meio do FUMCAD e
ofertados pela iniciativa privada,
tendo como beneficiários segmentos de crianças e adolescentes, segundo as linhas de ações previstas
na Lei Federal nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, e que poderão,
ao final de sua execução, ser incorporadas à rede pública de serviços
regulares, conforme avaliação de
seus resultados pelo CMDCA.

III - Educação e Cultura
a)
Projetos que desenvolvam as diferentes linguagens no
campo das artes: música, dança,
teatro, literatura e artes visuais;
b)
Projetos de formação em
valores, disseminação de práticas
restaurativas e de mediação de
conflitos no âmbito da escola;
c)Projetos de formação de
leitores.

CAPÍTULO II - DOS EIXOS
TEMÁTICOS
Art. 3. Os projetos submetidos
à presente seleção deverão indicar
entre os eixos abaixo discriminados, aquele de atuação principal.
I - Assistência Social
A - Serviço de Acolhimento
Institucional:
a) Serviços de atendimento a
adolescentes egressos das medidas
de internação e semiliberdade, e
que cumpram medidas socioeducativas em meio aberto, excepcionalmente até 21 anos;
b) Programas de orientação e
apoio à adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
c) Atendimento multidisciplinar
às crianças e adolescentes que se
encontram, provisoriamente, em
medida de acolhimento institucional e familiar;
d) Capacitação dos atores e
profissionais com atuação no acolhimento institucional e familiar;
e) Projetos que tenham como
objetivo: auxílio, apoio e orientação
à família, à criança e ao adolescente (atendimento psicossocial e/
ou jurídico) e ações que estimulem
e provoquem o desacolhimento e
propiciem os encaminhamentos
necessários para garantir o direito
à convivência familiar natural, ampliada ou substituta e comunitária.
B - Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente e suas ações:
a) Fortalecimento dos Fóruns

IV – Esporte e Lazer:
a) Projetos de lazer por meio
de atividades lúdico-recreativas
visando o atendimento a crianças,
adolescentes e suas famílias com
foco no fortalecimento dos vínculos
inter-geracionais da convivência
familiar e comunitária;
b) Projetos de atividades físico
-esportivo-recreativas que visem à
inclusão de crianças e adolescentes
com deficiência;
V - Trabalho
a) Projetos voltados à formação
e/ou qualificação profissional do
adolescente e de apoio à entrada
no mercado de trabalho e geração
de renda;
b) Projetos com base na lei do
Aprendiz nº 10.097/00, que permitam a formação técnica profissional
e metódica de jovens entre 14 e
17 anos e 11 meses, dentro dos
princípios da proteção integral do
adolescente garantido pela legislação brasileira.
Parágrafo único: Os proponentes devem atentar-se para não
abrirem serviços que ultrapassem o
tempo de convênio.
CAPÍTULO III - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE
Art. 4. Para avaliação dos projetos apresentados pelas organizações
governamentais e não governamentais, a comissão de análise observará os seguintes critérios:
I – Consonância do projeto
com a legislação e normativas
vigentes relacionadas à criança e
ao adolescente, em especial ao
Estatuto da Criança e do Adolescente, às Resoluções do CONANDA,
do CMDCA/Pindamonhangaba e
aos Planos Nacional, Estadual e
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
II – Capacidade técnica e
administrativa da organização para
executar o projeto, devendo o
proponente apresentar a relação
dos recursos humanos que atuarão
diretamente no desenvolvimento
do projeto em questão;
III – Quadro de recursos
humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do
mesmo no projeto;

IV – Compatibilidade entre a
proposta apresentada, a natureza e os padrões específicos que
compõem o tipo do projeto a ser
conveniado.
Parágrafo único: Os Projetos
apresentados devem ser inovadores e/ou complementares à política
pública existente na cidade de
Pindamonhangaba, sendo vedados
financiamentos de projetos cuja
política já é uma ação continuada.
CAPÍTULO IV - DA QUANTIDADE DE PROJETOS
Art. 5. As organizações governamentais e não governamentais
sem fins lucrativos poderão apresentar até 05 (cinco) projetos no
presente edital.
CAPÍTULO V - DO REGISTRO
Art. 6. Na elaboração dos
Planos de Trabalho deverão ser
rigorosamente observadas as
orientações contidas na Resolução
CMDCA nº. 15/2012.
Art. 7. O prazo de execução
dos projetos será de até 1 (um)
ano, renovável mediante novo
processo de seleção.
Art.8. A proposta de projeto somente será considerada aprovada
se o proponente e/ou o programa
e/ou o projeto estiver devidamente
registrado no CMDCA/Pindamonhangaba.
Parágrafo Primeiro: No caso dos
registros em análise para renovação
e/ou registro novo deverá o proponente apresentar protocolo de entrada no CMDCA com data anterior
a publicação do presente edital.
Parágrafo Segundo: Será
anulada a aprovação do Projeto
cuja proponente tiver indeferida a
renovação do Registro no CMDCA/Pindamonhangaba ou tenha
protocolado solicitação de registro
e/ou renovação após a publicação
deste Edital.
CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 9. As organizações deverão
protocolar as suas Propostas de
Trabalho no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal, à Av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso, nº 1400,
Centro, respeitando seus dias e
horários de funcionamento no
período de 1º de AGOSTO a 1º de
SETEMBRO DE 2014.
Parágrafo Primeiro – A Proposta deverá ser acompanhada de:
I – Apresentação de cópia
simples de registro no CMDCA ou
protocolo original de novo pedido
e/ou pedido de renovação.
II – Descrição Técnica do
Projeto.
III – Planilha de Custos com
memória de cálculo.
Art.10. Os projetos apresentados serão avaliados pela Comissão
de Análise de Projetos do CMDCA/Pindamonhangaba, que fará
publicar até 31 de OUTUBRO DE
2014, no Diário Oficial da Cidade,
a lista dos projetos apresentados
e aprovados que serão incluídos
no Banco de Projetos podendo
assim concorrer ao recebimento de
verbas do FUMCAD.
Art. 11. O Plano de Trabalho
deverá ser apresentado de acordo
com o modelo padrão elaborado
pelo Departamento de Assistência Social e/ou conforme descrito
abaixo no artigo 13.
Art. 12. Caso seja aprovado,
o Plano de Trabalho deverá ser
acompanhado de cópia dos documentos necessários a celebração
de contrato público, conforme os
referidos no artigo 35 da Instrução
Normativa TCESP 02/2008.
CAPÍTULO VII - DO CONTEÚDO DOS PROJETOS
Art.13. Os Projetos deverão
ser formatados, de acordo com os
itens descritos abaixo:
I – Folha de rosto, contendo

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a comparecer à 7ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia: 			
14/08/2014 (quinta - feira)
Horário: 		
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223
Pauta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Leitura e aprovação de ata
Semana do Idoso – programação
Plantão de atendimento do CMI
Política Municipal do Idoso
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Informes e encerramento

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou
conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso




















 


a identificação da organização, do
representante legal, do responsável
técnico pelo projeto e do coordenador do projeto.
II – Descrição técnica do projeto, contendo:
1) Identificação do Projeto:
nome do projeto, Entidade proponente, indicação do eixo prioritário,
dados de identificação do representante legal da Organização e do
responsável técnico pelo Projeto;
2) Apresentação da Organização (pequeno resumo) com dados
e informações relevantes sobre a
área de atuação;
3) Apresentação do Projeto –
Nome e Justificativa, especificando
a pertinência e necessidade do
Projeto;
4) Objetivos do Projeto – Geral
e Específicos, com base na justificativa, definir os objetivos que se
pretende alcançar;
5) Beneficiários – Público a ser
abrangido, especificar os beneficiários diretos e indiretos da ação;
6) Abrangência geográfica – Indicar os bairros, distritos
administrativos, bem como o local
de desenvolvimento das atividades,
caracterizando a região de atuação;
7) Metodologia – Descrever o
método aplicado e a dinâmica do
trabalho;
8) Resultados esperados –
Realizações que permitirão a
consecução do (s) objetivo (s).
Definir os resultados quantitativos
e qualitativos;
9) Sistema de monitoramento
e avaliação – Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos
a partir dos resultados definidos,
bem como os meios de verificação
a serem utilizados, levando em
consideração a análise do território
e da política publica local;
10) Recursos Humanos – descrever as funções desempenhadas
por todos os profissionais e demais
agentes do Projeto, respeitando a
legislação vigente;
11) Cronograma de execução
do Projeto – Especificar mês a
mês, quais ações/atividades serão
desenvolvidas;
12) Contrapartida – Especificar,
descrevendo item a item, a contrapartida oferecida pela Entidade
proponente;
13) Planilha de Despesas:Apresentar junto com a proposta de
Trabalho, planilha justificando as
despesas para desenvolvimento do
Projeto, por itens, detalhadamente
com memória de cálculo anexa,
especificando os custos mensais
e totais e parâmetros utilizados,
conforme abaixo:
a) Planilha detalhada com
demonstração dos itens de despesa
solicitados para desenvolvimento
do Projeto.
b) Planilha detalhada com
demonstração dos itens de despesa
da Contrapartida da Instituição
no valor mínimo de 5% (cinco por
cento) do valor total do Projeto;
c) Composição do Valor Total
do Projeto considerando os valores
solicitados para a execução do
Projeto acrescidos dos valores
oferecidos na Planilha de Contrapartida da Instituição;
d) Justificativa das despesas
por itens;
e) Cronograma de execução
físico financeiro, com a respectiva
memória de cálculo de todas as
despesas, inclusive da contrapartida, na hipótese de ser financeira.
Parágrafo único: A justificativa
das despesas deve apresentar nexo
causal com o objeto do projeto.
CAPITULO VIII - DA CONTRA
PARTIDA
Art. 14. Constitui ainda condição para a análise do projeto, bem
como celebração do contrato, a
oferta pela organização proponente, de contrapartida, que poderá
assumir a forma de transferência
de recursos financeiros ou de bens
e serviços, desde que economica-

mente mensuráveis e claramente
detalhados no plano de trabalho.
Parágrafo Primeiro. Quando
financeira, a contrapartida será
depositada na conta bancária
específica do contrato, observada
sempre a evolução afinada dos
valores repassados pelo Município e
ofertados pela entidade, de forma
que o cronograma de gastos preveja um proporcional desembolso, ao
longo da execução do contrato, por
ambos os partícipes.
Parágrafo Segundo. Quando atendida por meio de bens e
serviços, a razoabilidade do valor
correspondente à contrapartida
deverá se aferida por meio de pesquisa de preços de mercado, a qual
necessariamente instruirá os autos
do contrato.
Parágrafo Terceiro. A contrapartida deverá ser de no mínimo
5% (cinco por cento) do valor total
do projeto, regularmente demonstrada no momento do contrato por
meio, inclusive, da apresentação de
recibos, notas fiscais entre outros.
CAPÍTULO IX - DESPESAS
VEDADAS
Art. 15. São vedadas despesas
com:
I - Qualquer espécie de remuneração a dirigentes da entidade
ou a servidores públicos federais,
estaduais ou municipais integrantes
da administração direta ou indireta,
inclusive por serviços de consultoria ou assistência técnica e contábil, bem como despesas a título de
taxa de administração, de gerência
ou similar;
II - Tributos, serviços de consultoria, assistência técnica, contabilidade e administração, incluindose os funcionários responsáveis por
estas atividades, mesmo que para
exercerem essas funções dentro do
objeto do contrato;
III - Pagamento de custos
bancários como tarifas, taxa de
administração, multas, juros ou
correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou
recolhimento fora do prazo;
IV – Publicidade, salvo as de
caráter educativo, informativo ou
de orientação social, nas quais não
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos;
V – Investimento em aquisição,
construção, reforma, manutenção e/
ou aluguel de imóveis públicos e/ou
privados, salvo quando a instalação
for de uso exclusivo da política de
atendimento à criança e adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo
determinado, condicionados à aprovação do Plenário do CMDCA;
VI – Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em
finalidade diversa da estabelecida
no projeto;
VII - Administração e manutenção da entidade, tais como:
aluguel da sede da entidade, água,
luz, telefone e impostos, bem
como despesas com serviços de
cartório e motoboy da administração da convenente e do objeto do
contrato, ou realização de despesas
com ornamentação, cerimonial e
coffee-break;
VIII) Vale transporte, vale
refeição e auxilio médico para
funcionários da administração da
entidade que não trabalharem diretamente para a execução do objeto
do contrato;
IX) Táxi, combustível e estacionamento para funcionários da
administração da entidade e dos
participantes das atividades do
objeto do contrato, exceto vans,
micro ônibus, ônibus e similares
utilizados pelas crianças e adolescentes beneficiários do objeto do
contrato;
X) Realização de despesas com
cartão de débito ou de crédito de
pessoa física ou pessoa jurídica;
XI) Remuneração a integrantes
do corpo dirigente e técnico da ins-

tituição ou Pessoa física ou Jurídica
para gerir ou administrar o objeto
do contrato;
XII) Despesas maiores de 70%
do valor do Projeto sem a Contrapartida com Recursos Humanos,
incluindo todos os regimes de
contração: CLT (Consolidação das
Leis Trabalhistas), RPA (Regime
Periódico de Apuração), serviços
prestados por terceiros (terceirizados), Pessoa Jurídica, Microempreendedor Individual (MEI), exceto
despesas de serviços de terceiros
com locação de quaisquer meios de
transportes terrestre para o público
alvo e que tenham nexo causal
com o projeto;
XIII) Despesas maiores de
30% com aquisição de materiais
permanentes, bens imóveis e veículos de qualquer espécie;
XIV) Aditamento com alteração
do objeto;
XV) Oferta, a título de contrapartida, de despesas de custeio da
entidade.
Art. 16. O proponente deverá
ainda respeitar demais vedações
legais, bem como as provenientes
de Resoluções do CONANDA
e que

não estejam discriminadas neste
Edital.
CAPÍTULO X - DA COMISSÃO
DE ANÁLISE
Art. 17. Todas as propostas
serão analisadas pela Comissão de
Análise e Avaliação de Projetos,
segundo os critérios da Lei nº.
8069/90, das Resoluções CONANDA e CMDCA e deste Edital, submetidas à aprovação do Plenário do
CMDCA, sendo que o representante
da proponente não poderá analisar
o próprio projeto e deverá absterse do direito de voto.
CAPÍTULO XI - DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PROJETOS
Art. 18. As propostas serão
avaliadas pela Comissão em quatro
fases distintas:
a) HABILITAÇÃO: Nesta fase
será julgada a condição de habilitação da proponente para participar
da presente seleção pública, em que
será considerado, obrigatoriamente,
o cumprimento do presente edital;
b) AVALIAÇÃO: Nesta fase a
Comissão fará analise e avaliação
dos projetos apresentados;
c) SELEÇÃO: Nesta fase, a Comissão selecionará as propostas que
serão incluídas no banco de projetos.
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19. A celebração de contrato com as Organizações somente
se efetivará com aquelas que comprovem dispor de condições para
consecução do objeto do plano de
trabalho e atendam aos requisitos
legais inerentes à celebração de
todo e qualquer contrato com a
Administração Pública.
Art. 20. Das doações ao
FUMCAD, dirigidas ou não dirigidas,
serão retidos 15%, sendo que 5%
serão repassadas a instituições de
acolhimento de crianças e adolescentes, conforme determinação legal e 10% serão para fortalecimento do CMDCA e/ou financiamento
de projetos não contemplados por
captação direta.
Art. 21. Os casos não previstos
neste Edital serão resolvidos pelo
Plenário do CMDCA.
Art. 22. O CMDCA publicará a
relação dos projetos aprovados na
imprensa oficial.
Art. 23. As destinações de
recursos do FUMCAD serão deliberadas exclusivamente pelo Plenário,
podendo ser consideradas as eventuais sugestões dos contribuintes.
Art. 24. Este Edital entrará em
vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade.
Pindamonhangaba, 29 de julho
de 2014
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
GUARDA MUNICIPAL
Para fins de atualização da Guarda Municipal junto aos órgãos estaduais (DECADEDPCRD), informo que o efetivo atual é composto por 110 (cento e dez) Guardas e 17
(dezessete) Agentes de Segurança, totalizando 127 (cento e vinte e sete) homens,
conforme constante do Quadro de Cargos e Empregos da Prefeitura de
Pindamonhangaba, a saber:
CARGOS/EMPREGOS
VAGAS
PROVIDOS
Agente de Segurança
40
17
Guarda
140
110
TOTAL
180
127
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2014.
VITO ARDITO LERÁRIO – Prefeito Municipal
EDSON MACEDO DE GOUVÊA – Secretário de Administração
PAULO BENEDITO LOPES CHAVES – Diretor do Departamento de Segurança

