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Centro comunitário vai proporcionar 
eventos e lazer no Laerte Assumpção 

Festival de Teatro começa no domingo PINDA ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA JOGOS 
DO IDOSO

A Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
abriu inscrições para os Jomi 
– Jogos Municipais do Idoso. 
Este ano, a competição terá 
11 modalidades e será reali-
zada entre os dias 7 e 13 de 
novembro. Os interessados 
devem ter idade mínima de 
50 anos e fazer as inscrições 
no ‘João do Pulo’, ‘Zito’, ‘Ri-
toca’ e Cidade Nova.

Os moradores do Laerte 
Assumpção, em Moreira Cé-
sar, receberam, na terça-feira 
(27), o Centro Educacional 
Municipal ‘Fátima Campos 
Rezende de Oliveira’ – popu-
larmente chamado de centro 
comunitário.

O grupo de moradores 
que vai administrar o espa-
ço agradeceu a Prefeitura e 
informou que o prédio será 
ponto de encontro para que 
a população receba e realize 
diversas atividades.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba lembrou da cons-
trução de outros centros 
comunitários e ressaltou os 
trabalhos sociais realizados 
pela homenageada, Fátima 
Campos Rezende de Oliveira.

O Feste – Festival Na-
cional de Teatro – começa 
neste domingo (1º/11), 
às 21 horas, no Teatro 
Galpão com o espetáculo 
convidado “Chica Boa”. Os 
ingressos para as apresen-
tações devem ser trocados 
na bilheteria do teatro 
por brinquedos, que serão 
destinados à Campanha 
Natal Solidário.

As apresentações 
competitivas do festival 
iniciam na segunda-fei-
ra (2) com a categoria 
infantil, no Teatro Gal-
pão, que também sedia os 
espetáculos adultos; já as 
peças de rua acontecem 
no Bosque da Princesa, 
com entrada livre.

PROPRIETÁRIOS 
DE IMÓVEIS 
DEVEM ATUALIZAR 
CADASTRO

PINDENSE É 
ELEITA PRINCESA 
DO COMÉRCIO 
REGIONAL

CEMITÉRIO ABRE 
ÀS 6 HORAS NO 
DOMINGO E NO 
DIA DE FINADOS

ISENÇÃO DE 
IPTU DEVE SER 
SOLICITADA ATÉ 
ESTA QUINTA

SHOPPING 
PROMOVE 
ATIVIDADES DO 
HALLOWEEN
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Prefeito, homenageada e autoridades inauguraram o Centro Comunitário Municipal

Cena da peça 
‘As estrelas 
são para 
sempre’
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NOSSA SENHORA!!!!! TENHA PIEDADE DE NÓS!!!

Desde que nasci e frequen-
tava a igreja de São Benedito, 
onde padre José Maria nos 
ensinava a cantar e a rezar, eu 
já ouvia falar muito em Nossa 
Senhora Aparecida. Eu tinha 
poucos anos de vida, quando o 
meu pai, militar que era da For-
ça Pública, para lá fora designa-
do e para onde nos levava para 
passear nos fi ns de semana. 

A Basílica ainda estava no 
início da construção, e os cha-
mados “romeiros” iam para 
aquela cidade em charretes, 
bicicletas, na boleia de cami-
nhões, como verdadeiros paus-
de-arara nordestinos, mis-
turados a garrafões de água, 
garrafas de cerveja e refrige-
rantes, salgadinhos e frangos 
assados prontos para a hora 
do lanche...um verdadeiro pi-
quenique comunitário, feito à 
beira do barranco que rodeava 
a capela principal da igreja.  Os 
banheiros ainda não existiam, e 
era um “perereco”, como dizia 

a minha mãe, quando a comi-
da começava a fazer efeito. Ti-
nha gente que suava frio se não 
achasse um lugar escondido 
para se aliviar.

O movimento de romeiros 
era tanto, que certa vez até so-
fremos um acidente perto de 
Coruputuba, no qual minha 
mãe chegou a quebrar uma per-
na que a deixou por meses na 
cama. Fora essas lembranças, 
nem muito alegres ou tristes, 
lembro-me de que sempre era 
um dia de festa essas romarias, 
pois os pindamonhangabenses 
faziam questão de lá estarem, 
com muita fé e alegria para a 
santinha negra que, quando 
achada por pescadores afl itos 
por não encontrarem o alimen-
to, pediram a ela e lhe promete-
ram que se ela fi zesse com que 
os peixes aparecessem, eles er-
gueriam para ela uma capela. E 
olha só no que deu!!!!

Depois de assistirmos à san-
ta missa, com muita fé e muita 

religiosidade, andávamos a pé até o centro da 
então pequena cidade, mas cheia de morros, 
para visitar a igreja velha, como era chama-
da a antiga igreja de nossa senhora Apareci-
da, hoje tombada pelo patrimônio histórico 
municipal depois de ter sido restaurada. Lá 
em cima do morro, onde os lambe-lambes já 
nos esperavam ansiosos para fotografar toda 
a família ( fi cávamos parados feito estátuas), 
havia barracas de “tranqueiras” misturadas 
a fi tas, a terços e a imagens de tudo quanto 
era santo. Já naquele tempo podia-se comer 

sanduíche de linguiça frita com 
pão e guaraná.

Recentemente - no dia 12 de 
outubro - comemoramos a fes-
ta da Padroeira do Brasil – uma 
santinha negra que é a cara do 
povo brasileiro sofrido e espe-
rançoso ao mesmo tempo.  Sabe-
mos de seus milagres e da fé que 
muitos têm por ela, e o quanto 
viajam dias e noites para pode-
rem agradecer-lhe os milagres 
recebidos. Porém, infelizmente, 
um pequeno detalhe me incomo-
da: o grande mercado que virou 
aquele espaço, onde empresários 
e padres se uniram para obterem 
recursos, lógico, pois a igreja 
precisa, mas às custas de mui-
ta exploração desde o momento 
que ali se entra. Só para estacio-
narmos nossos carros pagamos 
em torno de dez a quinze reais. 
Fico pensando se Jesus Cristo 
não expulsaria, de novo, todos 
aqueles comerciantes que fa-
zem da casa de Maria, sua mãe, 
um verdadeiro mercado, em sua 

maioria, de produtos piratas e/
ou contrabandeados. 

O romantismo que eu e mui-
tos outros viam naquela manifes-
tação de fé, fi cou para trás. Agora, 
embora as missas aconteçam e os 
milagres sejam recebidos, vemos 
um comércio alastrando-se cada 
dia mais, tornando-se um gran-
de parque de diversões, do qual 
só pode mesmo participar quem 
tem dinheiro para gastar.

Espero que Nossa Senhora 
Aparecida continue nos prote-
gendo, embora nem sempre me-
reçamos os seus milagres e curas, 
pois nos tornamos extremamente 
consumistas e materialistas. Não 
sou contra o progresso, mas a igre-
ja que sinto é mais simples e mais 
espiritualista; não precisa de tanta 
riqueza e tanto dinheiro. A Santa es-
tava na água barrenta do rio quan-
do fez o milagre dos peixes, assim 
como Cristo nascera numa manje-
doura... Nunca pediram castelos ou 
qualquer tipo de ostentação para fa-
zerem seus milagres, não é?

A criação e o funcionamento do Simples Do-
méstico alcançou a marca de cerca de 800 mil 
empregadores até quarta-feira (28), segundo da-

dos da Receita Federal.
O órgão estima que até dia 31 deste mês, prazo fi nal para 

o cadastro, o número possa ultrapassar 1 milhão de pessoas.
De maneira paralela, o balanço aponta que  660.921 

empregados também tinham realizado o cadastro no 
portal do eSocial (http://www.esocial.gov.br/). Ao todo, 
totalizam 1.405.672 cadastramentos.

O fato é positivo não apenas pelo cadastro, mas 
também pelo funcionamento da plataforma eletrônica 
desenvolvida pelo Governo – que há muito tempo não 
apresentava desempenho satisfatório aos usuários.

Sobre o Simples Doméstico, ele é o regime unifi cado 
de pagamento de todas as contribuições e encargos do 
trabalhador doméstico. O prazo para cadastrar o em-
pregador e o trabalhador doméstico admitidos até se-
tembro deste ano no eSocial termina dia 31 de outubro. 
O cadastramento daqueles que forem admitidos a partir 
de outubro deve ocorrer até um dia antes do início das 
atividades.

Como todo cadastro de programa ou serviço gover-
namental, os usuários, neste caso, os empregadores, de-
vem prestar atenção para evitar problemas na hora de 
efetivar o registro do seu trabalhador doméstico. Pos-
síveis divergências associadas, por exemplo, ao nome, 
data de nascimento, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 
e o Número de Identifi cação Social – NIS (PIS/PASEP/
NIT/SUS) de seus empregados domésticos podem ser 
identifi cadas por meio do módulo Consulta Qualifi cação 
Cadastral no portal eSocial.

Ao informar os dados citados, o sistema indicará as 
possíveis divergências e orientará sobre como realizar 
a correção. Ressalta-se que a geração do DAE – Docu-
mento de Arrecadação do eSocial – estará disponível 
após o último dia do mês de outubro. 

Mais informações sobre as funcionalidades do eSo-
cial podem ser consultadas no Manual do eSocial – Em-
pregador Doméstico.

Nestes três dias restantes, é bom que todos já tenham 
todos os documentos em mãos e façam o cadastro – que 
dura cerca de 12 minutos.

O alerta é porque ao perder o prazo, o empregador 
pode ter uma leve dor de cabeça para estar de acordo 
com as novas exigências. Para evitar o problema e não 
ter que passar horas e horas formalizando a contrata-
ção do trabalhador doméstico, é melhor correr contra 
o tempo.

Últimos dias

Prazo para cadastro no Simples 
Doméstico termina dia 31

Plenária da APL será no auditório da Acip
A sessão plenária so-

lene da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, marcada para esta 
sexta-feira (30), às 20 
horas, será realizada no 
auditório da Acip – Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba (rua Deputado Caro 
César, 44 - centro). 

 Programação  
- Apresentação musical 

com alunos da Fasc - Fa-
culdade Santa Cecília (co-
ordenação da acadêmica 
professora Jaqueline Biga-
ton). 

- Homenagem ao ines-
quecível professor  José 
Wadie Milad, pelo acadê-
mico romancista e tam-
bém professor, Ricardo 
Estevão.  

- Apresentação do novo 
livro da acadêmica vice
-presidente da APL, Jura-

ci de Faria: “Memorial do 
Monastério”, com poemas 
da autora e iluminuras de 
Marina Oliveira.

- Condecoração com a 
Medalha Mérito Athayde 
Marcondes,  conforme De-
creto Legislativo 03/2013, 
requerimento 2.243/2013, 
ambos de autoria do ve-
reador José Carlos Go-

mes Cal, como ocorre 
anualmente em comemo-
ração ao aniversário de 
nascimento de Athayde 
Marcondes (11/10/1863 
– 13/9/1924) patrono da 
cadeira nº13 de membro 
titulares. Este ano a agra-
ciada será a acadêmica 
autora de obras relacio-
nadas ao resgate da histó-

ria de Pindamonhangaba,  
acadêmica, professora e 
escritora Júlia San Martin 
Boaventura.

A  APL agradece à dire-
toria da Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba pela 
gentileza na cessão do au-
ditório para a realização 
do evento.

Cemitério Municipal terá horário 
especial de funcionamento no feriado

O Cemitério Munici-
pal está preparado para 
receber cerca de 20 mil 
visitantes durante o fi nal 
de semana e feriado de 

Finados (2). No sábado 
(31), domingo (1º/11) e na 
segunda-feira (2), o cemi-
tério estará aberto para vi-
sitação das 6 às 18 horas.

Diversas equipes da 
Prefeitura estão no local 
desde o início do mês, 
realizando os serviços de 
capina, pintura de guias e 

varrição na parte interna 
e externa. Também foram 
colocados latões em diver-
sos pontos para coleta de 
lixo, papel, fl ores e outros.

Serão colocados, ain-
da, latões com areia para 
preenchimento dos vasos, 
para evitar focos de den-
gue. A Prefeitura solicitou, 
inclusive, fi scalização para 
orientação da população, 
além de apoio do Trânsito, 
da Guarda Municipal e da 
Policia Militar.

Ao término do feriado 
de Finados, a Prefeitu-
ra realizará a retirada de 
todas as fl ores dos vasos 
com água, deixando so-
mente vasos com areia, 
para evitar a criação de 
focos do mosquito trans-
missor da dengue.

MANUTENÇÃO NA VIA FÉRREA 
INTERDITA RUAS CENTRAIS

Em virtude de manutenção nos tri-
lhos da via férrea do município, nos dias 
3 e 4 de novembro, a partir das 7 horas, 
a rua Voluntário Vitoriano Borges será 
interditada em toda a sua extensão. A in-
terdição será a partir da rua Eloy Chaves, 
após a rotatória, na esquina da padaria; 
no outro sentido, após a rotatória do ce-
mitério, esquina com a rua Francisco de 
Oliveira. As demais vias permanecerão 
liberadas.  

Nos dias 10 e 11 de novembro, a partir 
das 7 horas, a rua Dr. Frederico Machado 
também será interditada para manuten-
ção da via férrea. A interdição será a par-
tir da rotatória da praça Barão Homem 
de Mello, sentido linha férrea; do outro 
lado, na rua Dr. Frederico Machado, 
altura do Sindicado dos Metalúrgicos, 
sendo que o acesso à rua 7 de Setembro 
permanecerá liberado. As demais vias 
também estarão com o trânsito liberado.
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A população do lote-
amento Laerte Assump-
ção recebeu, na ter-
ça-feira (27), um novo 
Centro Educacional 
Municipal que homena-
geia a moradora Fáti-
ma Campos Rezende de 
Oliveira.

Localizado na ave-
nida Manoel Teixeira 
de Souza, 501, o edifício 
tem área construída de 
368,30m² com depen-
dências para copa, área 
de serviço, vestiário, 
salão principal com 
palco, sala de depósito, 
arquivo, dois sanitá-
rios e sala multiuso. E 
ainda estacionamento 
com piso intertravado, 
iluminação com postes, 
muro e grade na frente 
no prédio.

Para a equipe de 
moradoras que assumi-
rá a administração do 
espaço, o prédio será 
um ponto de encontro 
para que a população 
se reúna para receber 
informações dos mais 
variados temas. O grupo 
pediu à população que 
colabore com a preser-
vação do local.

A homenageada e 
sua família agradece-
ram a administração 
e a Câmara de Verea-
dores pela indicação 
do nome para o prédio. 
“Aprendi com os mais 
humildes que mesmo 
com as dificuldades 
é possível crescer e 
vencer. Me sinto muito 
honrado em fazer parte 
dessa família”, disse o 
genro da homenagea-
da, Washington, afir-
mando que está muito 
feliz porque a atual 
administração não se 
esqueceu de Moreira 
César.

Para o prefeito de 
Pindamonhangaba, a 
noite foi de emoção. 
“A escolha do nome da 
senhora Fátima nos 
mostra seu exemplo de 
luta e superação. Ela 
faz parte da história 
desse bairro e tem uma 
relação muito próxima 
com os moradores em 
promover o bem estar à 
população”, salientou.

O investimento total 
da Prefeitura, somando 
as adequações do terre-
no, foi de R$ 627.815,58.

Pindamonhangaba reu-
niu produtores de leite, 
mel, arroz e peixe da cida-
de, na última semana, para 
um encontro com o secretá-
rio de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado, Arnaldo 
Jardim, no Polo Regional 
Vale do Paraíba da Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios.

Ele elogiou as ações e ini-
ciativas do polo no município 
e afirmou que sua adminis-
tração pretende recuperar o 
mesmo local para aumen-
tar a cultura de bovinocul-
tura na região. “O Estado 
tem que ser referência em 
excelência em todo o país 
com tecnologias de ponta”, 
disse.

O prefeito de Pinda-
monhangaba enumerou as 
atividades agropecuárias 
da região e afirmou que o 
Vale do Paraíba tem um 
potencial muito elevado na 
produção, desenvolvimento 
e comercialização de itens 
agrícolas.

O chefe do Executivo 
municipal considerou o en-
contro muito válido, pois 
oferece aos produtores a 
oportunidade de discutir 
tecnologias, estudos e no-
vas experiências. Ele ainda 
fez solicitações ao secretá-
rio, como o não tombamen-
to da serra da Mantiqueira, 
levando em consideração 
todo o trabalho e as pesso-
as que moram e desenvol-

vem um trabalho na região. 
“Todo o grupo que defende 
essa ideia propõe que seja 
mantida uma unidade de 
preservação na serra”, sa-
lientou.

O prefeito também pe-
diu subsídio estadual para 
garantir a continuidade de 
funcionamento do pôlder, 
devido ao alto custo da 
energia elétrica.

Segundo o secretário, em 
conversa com representan-
tes da cadeia produtiva de 
arroz, o pôlder também foi 
a solicitação. Pôlder é uma 
porção de terreno baixo e 
plano que constitui uma 
entidade hidrológica artifi-
cial, incluída entre aterros 
conhecidos como diques.

Centro comunitário vai levar informação e 
lazer aos moradores do Laerte Assumpção

Pinda debate Produção agroPecuária

Telecentros oferecem 
600 vagas para cursos

O CIP – Centro de 
Inclusão Produtiva – 
Telecentro está com 
600 vagas para diver-
sos cursos. As matrícu-
las poderão ser feitas de 
terça-feira (3) até 30 de 
novembro. As aulas co-
meçam dia 21 de janei-
ro. O CIP - Telecentro é 
coordenado pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
e pela Prefeitura.

Pinda possui unida-
des de Telecentro no 
Ribeirão Grande, São 
Benedito, bairro das 
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horário de atendimento 
em cada unidade:

 
unidade: ribeirão grande
endereço: Estrada Jesus antônio de miranda s/n 
horário: segunda a sexta – 8 às 16 horas
 
biblioteca do Sesi
endereço: Praça Emílio Ribas, centro 
horário: segunda a sexta – 9 às 17 horas
 
telecentro campinas
endereço: Rua José benedito Quirino, s/n, bairro das 
Campinas 
horário: segunda a sexta – 9 às 17 horas
 
telecentro cicero Prado - moreira césar
endereço: Rua antonio Carlos Correia macedo, s/n, CdhU - 
moreira César horário: segunda a sexta – 9 às 17 horas
 
telecentro elias bargis - araretama
endereço: Rua benedito bacca benega, 60 - araretama 
horário: segunda e quarta – 18 às 21 horas
terça/quinta/sexta – 13 às 21 horas
 
telecentro Vila rica
endereço: avenida abel Correia guimarães, 1.451 - 
Vila Rica,   
horário: segunda e quarta – 9 às 17 horas

Campinas, Moreira Cé-
sar, Araretama e Vila 
Rica. A população pode 

se inscrever em infor-
mática básica, monta-
gem e manutenção de 

microcomputadores, 
HTML - criação de pá-
ginas da Web, rotinas 
administrativas, marke-
ting pessoal, ProShow, 
planejamento financeiro 
e orçamento pessoal.

Além das vagas nas 
unidades do CIP – Tele-
centro, a população pode 
fazer um dos cursos ofe-
recidos em parceria com 
a Associação dos Tele-
centros Nacional via on-
line. As oportunidades 
podem ser conferidas no 
link http://atn.org.br/. 

as aulas começam em janeiro, mas as matrículas 
serão aceitas até o final de novembro

Divulgação

a população prestigiou a cerimônia de inauguração do prédio

O prefeito elogiou a homenageada, Fátima Campos Rezende de Oliveira

Divulgação

Divulgação

o prefeito de Pindamonhangaba destacou as potencialidades 
do Vale do Paraíba na produção agropecuária
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Fale com o vereador Martim Cesar:
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e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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VE R E A D O R

RI C A R D O 
P I O R I N O

VEREADOR

RODERLEY MIOTTO

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
demonstrando muita satis-
fação com a ampliação do 
ESF (Estratégia da Saúde da 
Família) do bairro Araretama/
Nova Esperança. O órgão foi 
inaugurado em 1993 pelo en-
tão Diretor da área de Saúde 
do Município, o hoje vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

Ele também fi cou alegre e 
satisfeito pela denominação 
escolhida para ESF, com a 
homenagem ao Dr. Ajuricaba 
Teixeira Brasão. “Foi um 
grande amigo e profi ssional. 
Foi ele que me fez o convite 
e me deu oportunidade há 
38 anos de vir trabalhar na 
função de ginecologista obs-
tétrica em Pindamonhanga-
ba”, enfatizou o Dr. Marcos 
Aurélio Villardi.

Dr. Marcos Aurélio demonstra 
satisfação com ampliação do 
ESF Araretama/Nova Esperança

D
IV

IS
Ã

O
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LEVARÁ 
MAIS QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES 

DO ARARETAMA E DO NOVA ESPERANÇA

O parlamentar alega que 
a ampliação e a reforma 
que foram feitas irão trazer 
muitos benefícios e conforto 
para a população daquela re-
gião e de bairros adjacentes. 
Entre as reformas estão os 
novos revestimentos; colo-
cação de azulejos; amplia-
ção de ambiente externo que 
atenderá a farmácia; sanitá-
rios adaptados para pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais; construção de 
mais um sanitário para o 
público, além de pintura ex-
terna e interna do ambiente 
e a remodelação de parte 
elétrica e hidráulica. “Fiquei 
muito satisfeito com todas 
essas obras, porque a  saúde 
é sempre prioridade”, con-
cluiu o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉL IO VILLARDI

O ve reado r  P ro fe s -
sor Osvaldo Macedo Ne-
grão (PMDB) protocolou 
o  r eque r imen to  de  n º 
1.383/2015 ao Executivo 
Municipal com cópia ao 
Min i s té r io  Púb l ico  do  
Estado de São Paulo, soli-
citando mais informações 
quanto as condições que 
vem sendo realizado a 
prestação do serviço do 
velório municipal à popu-
lação de nossa cidade.

Através  do  requer i -
mento de nº 919/2015, o 
vereador indagou à Ad-
ministração Municipal se 
procedia informações que 
o velório foi construído 
com verba pública munici-
pal e, posteriormente, foi 
transferido à Santa Casa.

Em resposta, foi enca-
minhado ao vereador, o 
Ofício nº 1156/15-GAB, 
descrevendo que o imóvel 
onde foi construído o Ve-
lório e Serviço Funerário 
é de propriedade da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, sendo 
o prédio erguido com o au-
xílio concedido pelo Muni-
cípio, além da subvenção 
para os equipamentos, in-
formando também que não 
há registros de convênio 
ou instrumento celebrado 
entre a Prefeitura e a Santa 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação 
ao prefeito pedindo estudos 
junto aos órgãos competentes 
e à Concessionária Nova Du-
tra, no sentido de viabilizar 
uma passagem sob a Rodovia 
Presidente Dutra, na altura do 
Posto Amaral, continuação da 
Estrada Municipal Sebastião 
Vieira Machado.

De acordo com o vereador, 
esta passagem se faz neces-
sária, pois os moradores do 
bairro do Una ficam ilhados 
e tem que realizar uma volta 
muito grande para vir para a 
cidade, bem como os mora-
dores que se dirigem para o 
bairro tem que se deslocar até 
o primeiro trevo de Taubaté, 
junto à rodoviária nova, para 
retornar e acessar o bairro 
do Una.

“A construção de uma 
passagem subterrânea sob a 
Via Dutra vai facilitar para 
os moradores do bairro do 
Una, bem como os funcio-
nários e clientes do Posto 
Amaral, além de uma nova 
possibilidade de acesso a 
Pindamonhangaba”, destaca 
o vereador.

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é a revitalização da Estrada 
Municipal Sebastião Vieira 
Machado, no bairro do So-
corro, que inicia na rotatória 
do  Lo teamento  Colon ia l 
Village, margeando o Lotea-
mento Parque Lago Azul e o 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB), atuante no que diz res-
peito a Saúde de Pindamonhan-
gaba, se reuniu com a Comissão 
de Saúde da Câmara, com o 
Prefeito Vito Ardito e a Secre-
taria de Saúde Sandra Tutihashi 
no dia 1º de outubro, a fi m de 
resolver alguns problemas en-
contrados na área de saúde no 
Distrito de Moreira César.

Na oportunidade, o verea-
dor Roderley Miotto solicitou 
resposta ao seu requerimento 
n° 1.628/2015, no qual pedia 
informações sobre a falta de 
médicos para atendimento no 
P.A. de Moreira César.

Mais uma vez, o parlamen-
tar, relatou a extrema necessi-
dade da inauguração da UBS 
- Unidade Básica de Saúde, do 
bairro Terra dos Ipês II, que se 
encontra com as obras acaba-
das e pronta para funcionar há 
tempos.

O vereador vem recebendo 
diversas reclamações com rela-
ção as marcações de consultas 

 

ORDEM DO DIA

39ª Sessão Ordinária do ano de 2015,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 06 de novembro
de 2015, sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei Complementar n° 03/2015, do Poder Execu-
tivo, que “Altera dispositivo da Lei Complementar n° 09, de 16 
de dezembro de 2008, que institui o Código de Edifi cações do 

Município de Pindamonhangaba”.

 

 Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2015.

  

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Vereador Roderley Miotto 
comemora inauguração da 
UBS da Terra dos Ipês

APÓS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DO VEREADOR E
REUNIÕES COM O PREFEITO E A SECRETÁRIA DE 

SAÚDE, UBS DA TERRA DOS IPÊS II É INAUGURADA

no posto da Vila São Benedito, 
sem contar as imensas fi las que 
se formam semanalmente no 
bairro, para que os moradores 
consigam o agendamento.

“Neste encontro, tanto o 
Prefeito, quanto a Secretária 
de Saúde, assumiram um com-
promisso com a comissão de 
inaugurar a unidade de saúde 
ainda no mês de outubro e para 
nossa felicidade, ocorreu nesta 
quarta-feira, dia 28. Quero, em 
nome da população, agradecer 
ao Prefeito Vito Ardito e a Se-
cretária de Saúde, por atender 
nosso apelo e cumprir aquilo 
que foi combinado. Também 
saímos com certeza que a UBS 
da Vila São Benedito não será 
fechada, de modo a trazer mais 
saúde para o Distrito de Mo-
reira César”, destaca Roderley 
Miotto.

De acordo com o vereador, 
existem muitas obras sendo 
realizadas. Em breve serão 
entregues à população as UPAs 
do Cidade Nova, Araretama, 

Moreira César e 
o Pronto Socorro 
Infantil.  “Tenho 
recebido diversos 
pedidos com rela-
ção à saúde e estas 
inaugurações, sem 
dúvida, trarão be-
nefícios para toda 
cidade”, conclui.

Martim Cesar sugere 
passagem sob a Via Dutra 
para atender moradores 
do bairro do Una

Distrito Industrial da Dutra, 
saindo em frente ao posto de 
combustível Amaral, na Via 
Dutra.

O vereador Martim Cesar 
justifica que a estrada não tem 
benfeitorias, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, 
como asfalto, guias, sarjetas, 
iluminação pública, água e 
esgoto e ciclovia, a fim de 
proporcionar mais segurança 
e promover uma nova opção 
de acesso à Via Dutra.

Faixa elevada em
frente ao Real Ville
O vereador Martim Cesar 

enviou solicitação ao prefeito, 
com cópia ao DER – Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem, para que estudem a 
possibilidade de instalar uma 
faixa de pedestre elevada na 
rodovia Amador Bueno da 
Veiga e na rua Alcides Ramos 
Nogueira, para a segurança 
dos pedestres, principalmente 
os que acessam o condomínio 
Real Ville, a Câmara de Vere-
adores e o Fórum. De acordo 
com o vereador, o fluxo de 
veículos é grande nos dois 
sentidos, pela rodovia, em 
direção à Pindamonhangaba e 
na Alcides Ramos Nogueira, 
sentido Taubaté.

“As pessoas que trabalham 
próximos, chegam a ficar até 
dez minutos esperando para 
atravessar com segurança 
no local. Uma faixa elevada, 
como a que instalaram em 
frente ao condomínio Splen-
dore, vai possibilitar uma tra-
vessia com mais segurança”, 
diz o vereador.

Professor Osvaldo 
cobra informações 
sobre convênio do 
velório municipal

Casa quanto à cessão ou a 
administração do velório.

Também em resposta, 
a um requerimento ante-
rior - nº 733/2015 - que 
pedia informações se hoje 
o velório municipal é de 
competência privada ou 
pública, foi encaminhado 
o Ofício nº 656/15-GAB, 
informando que as insta-
lações utilizadas por esse 
setor pertencem mesmo à 
Santa Casa e que há um 
contrato para prestação 
de serviços firmado com 
a empresa Lucas César 
Ribeiro ME.

O vereador Professor 
Osvaldo considera inad-
missível que este assunto 
de extrema importância 
para a população de Pin-
damonhangaba possa ser 
desprezado, sem uma in-
formação correta. “Quero 
ressaltar que, desde 1993, 
já houve uma solicitação 
interna para a localização 
do citado convênio, entre 
a Prefeitura Municipal e a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba, 
referente ao velório. O 
processo nº 107/86, tem 
tudo, menos o convênio. 
Espero que agora, junto 
ao Ministério Público, esta 
Administração encontre o 
documento”, conclui.

Nesta última semana, 
o vereador Ricardo Piori-
no esteve reunido com o 
Deputado Federal Major 
Ol ímpio  (mesma s ig la 
partidária – PDT), para 
tratar de assuntos rela-
cionados exclusivamente 
à Saúde de Pindamonhan-
gaba.

Segundo o vereador,  
a crise enfrentada pela 
saúde também deve ser 
atribuída aos atrasos nos 
repasses de verbas do Go-
verno Federal, havendo a 
necessidade da interven-
ção, com a cobrança de 
sua devida regularização.

“ E m  q u e  p e s e m  o s 
problemas  enf ren tados 
pela Administração local, 

Ricardo Piorino 
solicita apoio ao 
Deputado Major Olímpio

“DEPUTADO FEDERAL COBRARÁ REPASSE DE

VERBA DO GOVERNO FEDERAL À SAÚDE DA CIDADE”
temos que colaborar no 
sent ido  de  melhorar  o 
orçamento, o que contri-
buirá significativamente 
para aliviar a dramática 
s i tuação que  enfrenta-
mos”, observou o verea-
dor Ricardo Piorino.

Polícia Militar
O vereador  Ricardo  

Piorino agradece ao novo 
Comandante da Polícia 
Militar local – Cap. Ri-
cardo Prolungatti, que no 
último dia 26 de outubro 
esteve reunido com os ve-
readores, demonstrando 
grande espírito de cola-
boração e determinação, 
colocando-se à disposi-
ção da comunidade pin-
damonhangabense.
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ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DO RESERVA DOS LAGOS 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 4.141 - Pindamonhangaba  - SP 

CNPJ: 12.580.769/0001-05 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Ficam os Senhores Associados da Associação de Adquirentes do Reserva dos Lagos, 

situado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 4.141, Pindamonhangaba-SP, convocados 

para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10/11/2015, terça-feira, no 

Espaço Gourmet na área de lazer da Associação , às 19:30h em primeira convocação com, 

no mínimo, 50% dos Associados presentes e às 20:00h com qualquer número de 

participantes, para votar e deliberar sobre o quanto segue: 

 
1- Apresentação das propostas elaboradas pela Comissão estabelecida 

na Assembleia anterior e deliberação sobre o orçamento de Despesas 
e Melhorias para 2015/16. 

 
 
• Término desta Assembleia previsto para as 21:00h. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

• É lícito aos Associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos 
com procurações específicas com firma reconhecida (art. 12º Estatuto Social); 

• O Associado em débito com a Associação não tem direito a voto nas Assembleias. 
 
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 

 As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; 
 Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um 

pequeno grupo de moradores; 
 Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que for decidido; 
 Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios à sua Associação. 

 
 
 
 
_________________________________________ 
Associação de Adquirentes do Reserva dos Lagos  
Resieri Cunha Marcato         03/03/2015 
Presidente 

Assoc de adquirintes 2col x 12cm
EDITAL 2 COL POR 12 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO - RETIFICAÇÃO 

PREGÃO Nº. 202/2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de calcário.
Aditamento 01/2015 ao contrato 288/2011.
Na publicação do dia 23/10/2015, página 11, referente ao pregão supracitado, onde se lê “vigência: 
prorrogada por 04 meses, até 28/01/2015”, leia-se “vigência: prorrogada por 04 meses, até 
28/01/2016”.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO Nº. 213/2015
Objeto: Aquisição de móveis para o pronto atendimento infantil e pronto socorro municipal.
Contrato 227/2015.
Data de assinatura: 30/09/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 7.896,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: RAM Marques Ltda.
Assina pela contratada: Roberto Afonso Miranda Marques.

PREGÃO Nº. 221/2015
Objeto: Aquisição de aparelhos projetores Datashow para o Departamento de Assistência Social 
e setores.
Contrato 237/2015.
Data de assinatura: 19/10/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 17.700,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP.
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

PREGÃO Nº 132/2015

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para atender aos Assistentes de 
Serviços Gerais responsáveis pela limpeza dos prédios da Secretaria de Educação e Cultura.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1881/15 – Valor: R$ 55.458,56 – Data: 21/10/2015.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 1882/15 – Valor: R$ 21.001,20 – Data: 21/10/2015.

PREGÃO Nº 212/2015

Objeto: Aquisição de materiais diversos. Aplicação: abastecimento das Unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Muteki Comercial Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1904/15 – Valor: R$ 15.943,20 – Data: 23/10/2015.
Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 1903/15 – Valor: R$ 27.739,00 – Data: 23/10/2015.

PREGÃO Nº 230/2015

Objeto: Aquisição de óleo mineral. Aplicação: diluir inseticidas em aplicações de termonebulização 
para controle de insetos prejudiciais à saúde no Cemitério Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Cal Vicente Nutrição Animal ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1901/15 – Valor: R$ 18.522,00 – Data: 23/10/2015.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTOS/APOSTILAMENTOS

PREGÃO Nº. 130/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de caixa d’água e troca de 
refil de filtros para os prédios da Secretaria de Educação.
Apostilamento ao contrato 182/2013.
Data de assinatura: 15/10/2015.
Valor: reajustado o valor contratado em 9,04% conforme variação do IPC-FIPE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.

PREGÃO Nº. 170/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção 
elétrica automotiva para os veículos e máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, 
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Aditamento 01/2015 ao contrato 178/2013.
Data de assinatura: 08/10/2015.
Vigência: prorrogada por 12 meses, até 15/10/2016.
Valor: reajustado valor anual para R$ 230.052,59 (conforme variação do IPC-FIPE de 9,04%). 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Contratada: Keiji Ando.
Assina pela contratada: Fernando Osamu Ando.

PREGÃO Nº. 231/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado, com fornecimento de peças, 
materiais, componentes e mão de obra especializada, mediante regime de empreitada por menos 
preço global, visando atender às necessidades da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2015 ao contrato 262/2014.
Data de assinatura: 15/09/2015.
Vigência: prorrogada por 06 meses, até 21/03/2016.
Valor: supressão de 22,6393%, passando o valor mensal para R$ 4.595,22. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Administração; Secretaria de Saúde e Assistência Social; e 
Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea; Maristela Luzia; e Maria Aparecida Pedroso 
Rocha Pena.
Contratada: Officenter Refrigeração e Comércio Ltda.
Assina pela contratada: Gustavo Mendes Sarmento.

PREGÃO Nº. 273/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à solução 
integrada de colaboração de comunicação corporativa baseada em nuvem pelo período de 36 
meses.
Aditamento 01/2015 ao contrato 300/2014.
Data de assinatura: 22/09/2015.
Valor: acréscimo de 17,25%, passando o valor mensal para R$ 5.080,44. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Administração.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Contratada: Spread Teleinformática Ltda.
Assina pela contratada: Carlos Yuji Wako; e Ana Lucia Vergílio Botoni Ferraro.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 139/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 139/15, que cuida de “aquisição de cestas básicas, pelo 
período de 12 meses”, a Autoridade Superior, com base no parecer do Departamento de Finanças, 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, e análise de amostra feita pelo Almoxarifado Central, nega 
provimento ao recurso interposto pela empresa Jundicestas Comércio e Transporte Ltda. (PMP 
30289/2015), e HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, em favor da empresa 
(itens/lotes): GUINZO COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. (01).
Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 39.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.10.2015.

Às quinze horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 39.ª Sessão Ordinária, realizada em 20.10.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0115/15 Maria Rosa de Souza Almeida, 1-0136/15 
Marcos Vinicius de Campos, 1-0139/15 Mauricio Ricardo Pereira, 1-0142/15 Reginaldo Oliveira da 
Silva, 1-0151/15 Jeferson Novais Duraes e 1-0154/15 José Benedito Barbosa. II – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0141/15 Alessandra 
Cristina Prudente dos Santos e 1-0144/15 Ezequiel Fernandes de Souza. III– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0149/15 Carlos Alberto 
de Moura Junior, 1-0188/15 Lucas Ferreira da Silva e 1-0191/15 José Alvares Antunes. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 050/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 39.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.10.2015.

Às quinze horas do dia vinte de outubro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
15.10.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0130/15 Mahess Comercial e 
Serviços Ltda ME, 1-0145/15 Renato Marcilio e 1-0148/15 Carlos Alberto de Moura Junior. II – 
RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0135/15 
Vicente Barbosa e 1-0138/15 Valdecir de Carvalho. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0173/15 Wesley Gustavo Gomes da Costa, 
1-0179/15 José Ricardo Lemes e 1-0182/15 Diego Renato Pinheiro dos Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 20  de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 38.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.10.2015.

Às dezesseis horas do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Ordinária, realizada em 14.10.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0133/15 Prefeitura Municipal de Pinda 
Ba. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0132/15 Rafael Delucca Murcia. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0140/15 Wanderley Barbosa, 1-0143/15 Luiz Carlos 
do Amaral, 1-0146/15 Rafael Correa Leite e 1-0152/15 Luiz Fernando de Jesus. IV – CETRAN: 
Recebimento dos Recursos: 1-0038/15 Maria Aparecida Carvalho Martins de Castro julgados em 
2ª instância. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 38.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.10.2015.

Às quinze horas do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 37.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.10.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0064/15 Claudemir Nazaré 
Sebastião e 1-0127/15 José Claudinei Batista Santos. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da 
Silva Alves DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0129/15 Fernando da Cunha Rodrigues. III – 
EXPEDIENTE: Ofício 048/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬14 de outubro de 2015. 

Termina nesta 
quinta-feira (29), o 
prazo para solicitar a 
isenção do IPTU de 
2016.  O atendimento 
é das 8 às 17 horas e 
os interessados podem 
dar entrada no pedido 
na sede da Prefeitura 
ou na Subprefeitura. 
Após este prazo, não 
será possível fazer o 
pedido de isenção.

A isenção do IPTU 
é garantida para fa-
mílias que atendem 
aos critérios da lei nº 

Prazo para pedido de Isenção 
de IPTU de 2016 termina hoje

4.372, de 2005. De acor-
do com a lei, o benefício 
é para àqueles que pos-
suam somente um único 
imóvel e critérios especí-
ficos.

Entre os critérios da 
lei citada é necessário que 
nestes imóveis sejam resi-
dentes pessoas que sejam 
aposentadas, pensionis-
tas, ex-combatentes,  de-
ficiente  físico ou mental 
ou que morem crianças 
legalmente adotadas ou 
tuteladas  com idade não 
superior a 18 anos.

- Carnê do IPTU de 2015 ou certidão de isenção do 
ano citado,
- RG e CPF, ou certidão de nascimento de todos os 
moradores da residência,
- Comprovante de residência atualizado,
- Certidão de casamento ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante de renda (INSS) atualizado 
do requerente (extrato bancário não será aceito),
- Comprovante de renda dos demais moradores,
- Documento do imóvel do requerente,
- Declaração de responsabilidade do proprietário, es-
crita de próprio punho.

Confira a relação de documentos 
necessários para solicitar a isenção

moradora de Pinda é 1ª Princesa Comerciária
AIANDRA AlvES MARIANO

***
A moradora de Pin-

damonhangaba Kathleen 
Suellen de Oliveira Car-
valho, de 19 anos,  foi 
eleita, na terça-feira (27), 
a 1ª Princesa no Con-
curso Miss Comerciária 
Paulista, fase regional de 
Taubaté.

Ela disputou o título 
com outras 14 garotas das 
cidades de Pinda, Tauba-
té, Campos do Jordão e 

Ubatuba. A grande cam-
peã, que representará a 
cidade na fase estadual 
do concurso, é Amanda 
Regina Almeida, de Uba-
tuba.

Para Kathleen, a se-
gunda colocação foi uma 
vitória. “Eu nunca pensei 
em participar de concur-
sos de beleza. Quando 
fui me sindicalizar, me 
falaram do concurso, 
me convidaram e decidi 
tentar. Estou muito feliz 

com o resultado”, ressal-
tou ela, que trabalha há 
um ano como estoquista 
numa loja de calçados 
em Pinda. Ela ganhou a 
premiação de R$ 3 mil. 

A Miss Comerciária 
Amanda Regina ganhou 
R$ 4 mil e uma vaga na 
fase estadual do concur-
so. Também foram pre-
miadas Natalia leone 
Toledo, de Taubaté, elei-
ta 2ª Princesa (R$ 2 mil); 
e Taís de Toledo Oliveira, 

também de Taubaté, es-
colhida Miss Simpatia 
(R$ 1 mil).

O concurso aconteceu 
no Clube dos Comerciá-
rios de Taubaté e foi pro-
movido pelo Sindicato dos 
Comerciários de Taubaté 
e pela Federação dos Co-
merciários do Estado de 
São Paulo.  A iniciativa 
tem o objetivo de mostrar 
e premiar a beleza das 
mulheres que atuam no 
comércio da região.

O Shopping Pátio Pinda 
preparou uma surpresa para 
as crianças no sábado (31), 
a partir das 17 horas, com a 
comemoração do Hallowe-
en - o “Dia das Bruxas”.

Além de uma caminha-
da pelo shopping, os perso-
nagens do Halloween mar-
cam presença nas oficinas 
gratuitas de cupcakes que 
acontecem no supermerca-
do Maktub, de quinta (29) a 
domingo (1°/11), sempre das 
14 às 21 horas. As oficinas 
serão conduzidas pela chef 
Mariana Camargo. “A gastro-
nomia está em alta e isso tem 
impactado também nas crian-
ças. Elas chegam animadas 
à oficina, contando que já 

Personagens infantis invadem 
Shopping no Halloween

cozinham com os pais, mas 
querendo saber mais, prin-
cipalmente como fazer do-
ces”, conta Mariana.

Divulgação

Chef Mariana Camargo 
estará no Maktub do 
Shopping Pátio Pinda 
fazendo cupcakes

Kathleen Suellen de Oliveira Carvalho (ao centro), de 19 anos,  foi 
eleita, na terça-feira a 1ª Princesa no Concurso Miss Comerciária 

Aiandra Alves Mariano



15h – Espetáculo Infantil – Carmencita – Ópera 
para crianças – Grupo Cris Miguel, de São Paulo (Re-
comendado para maiores de 4 anos) – Teatro Galpão

 Sinopse: A renomada mezzo soprano “Cristianita” vai apresen-
tar sua ópera e de sua mala saem os personagens Carmencita, Don 
Josecito, Escamilito, Micaelita e até um touro chamado Pablito, eles 
cantam, se divertem, brigam também e se apaixonam também! Pra 
fazer esta brincadeira eu me inspirei na famosa Ópera “Carmen” 
de Georges Bizet que originalmente conta a história de uma cigana 
que enfeitiça mocinhos com sua música e sua dança. Gosto muito 
de óperas e esta ópera “Carmen” é a minha preferida! Minha von-
tade foi de apresentar as árias mais conhecidas de uma maneira 
bem-humorada e lúdica e acima de tudo levar encantamento!

PINDAMONHANGABA 29 DE OUTUBRO DE 2015QUINTA-FEIRA

 Tribuna do Norte
FESTE

21h – Espetáculo Adulto – As estrelas são para 
sempre? – grupo Katharsis, de Sorocaba – Teatro 
Galpão (Recomendado para maiores de 14 anos)

Sinopse: As estrelas são para sempre? Apresenta vários per-
sonagens anônimos que falam línguas diferentes e habitam um es-
paço e um tempo sem referência, que só existem enquanto dura a 
percepção do espectador. Numa estrutura rapsódica, fi guras apa-
recem e desaparecem, criando uma narrativa não-linear sobre a 
infância, a velhice e a (in) fi nitude das coisas. O espetáculo é cen-
trado no trabalho de ator e na confl uência de linguagens (teatro, 
dança, mimo, clown, música e luz), com cenas de humor e lirismo. 
Acessível a públicos de todas as idades e faixas sociais.

Festival começa no domingo
O festival de teatro 

mais tradicional da re-
gião começa neste domin-
go (1º/11), às 21 horas, 
no Teatro Galpão, com 
a apresentação do espe-
táculo convidado “Chica 
Boa”, com o grupo Núcleo 
Chica Boa, de São Paulo. 
As apresentações compe-
titivas do Feste começam 
na segunda-feira (2), às 
15 horas, com a categoria 
infantil.

Espetáculos da catego-
ria adulta serão apresenta-
dos sempre às 21 horas, no 
Teatro Galpão. Os infantis, 
também no Teatro, às 15 
horas. Já a categoria rua 
será no Bosque da Prin-
cesa, às 10 e 15 horas, de 
acordo com a programa-
ção, que pode ser conferida 
no site ofi cial da Prefeitu-
ra, www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, clicando no 
banner do Feste.

Mais uma vez, o Fes-
te participa da campanha 
Natal Solidário, do Fundo 
Social de Solidariedade, 
por isso, os ingressos se-
rão solidários e poderão 
ser trocados por um brin-
quedo na bilheteria do Te-
atro, uma hora antes de 
cada espetáculo.

O Feste é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cul-

tura, com organização do 
Departamento de Cultura.

Outras atividades
Além dos espetáculos, o 

Festival Nacional de Teatro 
terá programação de papos 
verticais e a ofi cina “Arqui-
teturas do Corpo – Histó-
ria, teoria e prática da bo-
dyart e além”, com Marcelo 
Denny, nos dias 11, 12, 13, e 
14 de novembro, das 15 às 
18 horas, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 

Pedro I e Dona Leopoldina. 
As inscrições estão abertas 
no Departamento de Cul-
tura pelos telefones 3642-
1080 ou 3643-2690.

Os papos verticais se-
rão nos dias 6, 10 e 15, 
no museu e no Palacete 
10 de Julho. No dia 6, o 
tema será “Dramatur-
gia da imagem e diálogos 
para além do dialogismo – 
fronteiras poéticas e polí-
ticas do contemporâneo”, 

com o debatedor Evill Re-
bouças, das 15 às 17 horas, 
no museu. No dia 10, o 
tema é “O espaço Cênico 
Contemporâneo: novas 
demandas para o ator”, 
com o debatedor Ipojucan 
Pereira, das 19 às 21 horas, 
no Palacete 10 de Julho. E 
no dia 15, o tema “O corpo 
construindo uma drama-
turgia”, com o debatedor 
Eduardo Coutinho, das 15 
às 17 horas, no museu.

Programação da Semana:

21h – Espetáculo Convidado -  Chica Boa – gru-
po Núcleo Chica Boa, de São Paulo – Teatro Galpão

Sinopse: Chica Boa, moça irreverente e avançada para sua épo-
ca, decide procurar o pai que não conhece. Ao encontrá-lo no bairro 
de Santa Teresa (RJ), depara-se também com sua nova família, 
dominada pela ultra moralista Dona Engrácia. Com a ajuda de Sa-
rita, vizinha da família, Chica instaura pouco a pouco ares de mo-
dernidade libertária nos costumes austeros e enferrujados daquela 
casa carioca.

DOMINGO (1º/11) QUARTA-FEIRA (4)

SEGUNDA-FEIRA (2) QUINTA-FEIRA (5)

TERÇA-FEIRA (3) SEXTA-FEIRA (6)

15h – Espetáculo Infantil – Aladim e a lâmpada ma-
ravilhosa – Trupe de Truões, de Uberlândia – MG (Re-
comendado para maiores de 3 anos) – Teatro Galpão

Sinopse: Essa é a mais linda história de amor, que me contaram 
e agora e vou contar... O amor do príncipe Aladim pela princesa Ba-
drulbudur... A história de um pobre rapaz e sua mãe que viviam no 
interior da China e certo dia receberam a visita de um estrangeiro. 
O homem que dizia ser tio levou Aladim até uma caverna misteriosa 
e uma lâmpada de azeite que mudou sua vida. Um enredo marcado 
pela feitiçaria e pelo sobrenatural: um herói ambicioso, um gênio 
magico, um vilão implacável, uma princesa de magnífi cos olhos ne-
gros e um desafi o: casar-se com a fi lha do sultão. Mas nem tudo 
acontece como o esperado, ele tem que passar por mil peripécias, 
aventuras e provações. Assim, a Trupe de Truões traz a magia e 
a sensualidade de uma das mais lindas histórias de amor... a do 
príncipe Aladim pela princesa Badrulbudur....

15h – Espetáculo Infantil – Rabanete, Rapunzel 
– Grupo Titerritório, de Pindamonhangaba (Reco-
mendado para maiores de 3 anos) – Teatro Galpão

Sinopse: O espetáculo “Rabanete, Rapunzel...” conta a história 
de uma menina que tem seu destino infl uenciado por alguns raba-
netes cultivados por uma velha bruxa. Vive aprisionada numa torre 
e para manter sua sobrevivência, deixa seus cabelos crescerem, e 
por eles a malvada sobe para alimentá-la. As mesmas tranças que 
a mantém viva podem lhe trazer liberdade, porém, muitos desafi os 
surgirão para que ela alcance sua independência.

21h – Espetáculo Adulto – Hamelete – O Cordel 
– Grupo Careta, de São Paulo (Recomendado para 
maiores de 12 anos) – Teatro Galpão

Sinopse: A proposta de reconstrução da mais famosa peça 
shakespeariana propõe uma releitura de Hamlet na estrutura do 
cordel. Ao trabalhar com a versatilidade das formas e ritmos ofe-
rece a possibilidade de uma releitura em que o peso da tragédia é 
minimizado, mas sem ausentar o aspecto refl exivo da obra.

21h – Espetáculo Adulto – Tropeço – Grupo Tato 
Criação Cênica, de Curitiba – PR (Recomendado 
para maiores de 14 anos) – Teatro Galpão

Sinopse: Tropeço quer dar vida ao simples. Sobre uma mesa, 
com baús e alguns pequenos objetos cria-se um mundo onde dois 
atores manipuladores e suas mãos dão vida a duas personagens: 
duas velhas que moram juntas. Partindo da costumeira visão que 
temos da velhice mostra-se sua solidão e as pequenas ações roti-
neiras, porém cria-se um universo de sutileza e extravagância, poe-
sia e comicidade em mãos que andam, dançam, bebem, respiram, 
riem e choram.

SÁBADO (7)

10h – Espetáculo de Rua – O Cuscuz Fedegoso – grupo 
O Buraco d´Oráculo, de São Paulo - Bosque da Princesa

Sinopse: Dona Maria do Cuscuz vende seus quitutes nas ruas. 
Entre as guloseimas está o cuscuz feito com fedegoso, um matinho 
cheiroso. Como não encontra comprador, oferece o tal cuscuz a 
um pedinte, que ao se deliciar com a iguaria, fi nge passar mal para 
não ter de pagar. Desesperada dona Maria pede ajuda a Mãezinha 
do Quixadá, uma raizeira que vende ervas medicinais. A raizeira irá 
aplicar toda sua charlatanice para identifi car a suposta doença do 
pedinte, de forma que possa arrebanhar mais fregueses para seus 
miraculosos produtos. Fica armada uma grande confusão, que só 
acaba com a presença dos guardas de plantão, que chegam para 
estabelecer a ordem e os bons costumes.

15h – Espetáculo de Rua – Segura, mamãe – gru-
po Cia da Sorte, de Brasília-DF – Bosque da Princesa

Sinopse: Dona Lelê e Trevolino fugiram do Circo! Levaram tudo 
o que tinham em um Fusca 64 e resolveram montar seu próprio 
negócio!! Dona Lelê, que virou a Dona do Circo, tenta pôr o Palhaço 
Trevolino para trabalhar, mas o que acontece é muita trapalhada. 
Um espetáculo interativo que mescla a palhaçadaria às técnicas de 
equilibrismo, malabarismo e mágica, sempre com a participação da 
plateia.

VALTER COUTINHO

Ligiane Braga

T.Melcop

Divulgação

Rabanete e Rapunzel

Tamiris Ferreira

Divulgação

Felipe Madruga

Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.827, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Denomina de JOSÉ DACINO BERTHOUD a estrada Municipal PIN 239, localizada 
no bairro do Piracuama. 
(Projeto de Lei nº 110/2015, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de JOSÉ DACINO BERTHOUD a estrada Municipal PIN 
239 (com início na estrada João Jorge Saad), localizada no bairro do Piracuama. 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

\SAJ\Processo nº 28863/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.828, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Denomina de BENIVALDO VIANA (Bene do Azeredo) o Centro Comunitário do Resi-
dencial Azeredo, em Moreira César. 
(Projeto de Lei nº 105/2015, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de BENIVALDO VIANA (Bene do Azeredo) o Centro Comu-
nitário do Residencial Azeredo, em Moreira César. 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

\SAJ\Processo nº 28865/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.829, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Denomina de FREI SÉRGIO STACHERA o Centro Comunitário do bairro Bom Sucesso
(Projeto de Lei nº 33/2015, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de FREI SÉRGIO STACHERA o Centro Comunitário do 
bairro Bom Sucesso. 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.540, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março 
de 2007, alterada pela Lei nº 4.725, de 04 de dezembro de 2007,
R E S O L V E: 
1. N O M E A R, os Senhores abaixo, para constituírem o Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, a saber:
a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
1º Titular:-  Márcia Fernandes Lima Silva (recondução)
Suplente:-  Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena (recondução)
2º Titular:-  Rosângela Gonçalves e Silva (recondução)
Suplente:-  Eduardo Kogempa da Costa
b) REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular:    - Fábia Cristina Souza de Oliveira Mendes (recondução)
Suplente:- Nathali de Paula Garcia da Silva (recondução)
c)REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS 
Titular:- Sandra Maria Monteiro Cândido (recondução)
Suplente:- Maria Helena de Melo Rezende (recondução)
d) REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS 
ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
Titular:    - Márcia Aparecida Pereira Gomes 
Suplente:- Luciana da Silva
e)REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
1º Titular:- Delosmar Aparecido Ribeiro Santos Alves
1º Suplente:- Jordana Costa Montanheiro
2º Titular: - Edinaldo José dos Santos
2º Suplente:- Ana Lúcia da Silva (recondução)
f) REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
1º Titular: - Marcelo Augusto Ricardo (Ensino Médio)
1º Suplente:- Gustavo dos Santos (Ensino Médio)
2º Titular:- José Raimundo dos Santos (EJA)
2º Suplente:- Sebastiana Antônia Gomes (EJA)
g) REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular:- Érika Fernanda Gomes da Silva
Suplente:- Cristiane de Cássia Ruivo
h)REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular:- Rodolfo Fonseca de Lima Rocha (recondução)
Suplente:- José Eduardo dos Santos (recondução)
2.  O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, contados a partir 
de 14 de setembro de 2015.
3. A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de 
setembro de 2015.
    
Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Tribuna do Norte
COTIDIANO

Instituído pela Lei nº 
4.966, de 23 de setem-
bro de 2009, o Conselho 
Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba tem 
como objetivo incenti-
var e difundir a cultu-
ra na cidade. Na quar-
ta-feira (28), os novos 
integrantes do conse-
lho tomaram posse no 
gabinete da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
comprometidos em rea-

lizar ações de apoio para 
levar a cultura a toda a 
população.

Os integrantes do 
conselho participaram 
do programa de rádio 
“O Prefeito e Você”, vei-
culado na Princesa 107,1 
FM. Durante o progra-
ma, os conselheiros das 
várias cadeiras comen-
taram suas experiências 
e objetivos frente ao 
conselho.

Conselho de Cultura toma posse com meta 
de incentivar e difundir ações na área

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba solicita 
a todos contribuintes 
proprietários de imó-
veis que realizem a atu-
alização do Cadastro 
dos Imóveis. Todas as 
pessoas que possuem 
imóvel devem com-
parecer no Setor de 
Cadastro Físico para 
atender este pedido. 
Esta atualização é uma 
exigência do Tribunal 

de Contas do Estado de 
São Paulo.

Para fazer a atualiza-
ção é necessário compa-
recer à Prefeitura com 
a cópia da matrícula do 
imóvel ou escritura, có-
pia do RG, CPF.

A atualização deve 
ser feita até o dia 20 de 
dezembro. O atendi-
mento é de segunda a 
sexta, das 8 às 11h30 e 
das 13h30 às 17 horas.

As equipes de saúde 
que atuam no Arareta-
ma convidam os mora-
dores para a II Mostra 
de Talentos. O evento 
será realizado no dia 6 
de novembro, a partir 
das 8 horas, na praça 
em frente à Escola Mu-
nicipal Elias Bargis.

O evento está sendo 
organizado pelas três 
equipes de Estratégia 
em Saúde da Família 

do bairro e será realiza-
do com os participantes 
dos grupos de hiperten-
sos, diabéticos e gestan-
tes.

De acordo com as in-
formações da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura, 
esta mostra promove a 
interação entre os gru-
pos que são atendidos 
nas unidades de saúde 
da família. 

Com o feriado na-
cional de Finados (2 de 
novembro), repartições 
públicas terão horários 
alterados, exceto os ser-
viços de emergência. 

A companhia de 
abastecimento Sabesp, 
de energia EDP-Bandei-
rante e os Correios não 

funcionarão. O comér-
cio também não funcio-
nará, exceto se solicitar 
um termo de acordo no 
Sindicato do Comércio 
e Varejistas da cidade. 
Apenas a coleta de lixo 
não terá os horários al-
terados e funcionará 
normalmente.

Para a nova presi-
dente do conselho e 
também diretora do 
Departamento de Pa-
trimônio Histórico da 
Prefeitura, a instituição 
vai colaborar na articu-
lação das ações entre os 
organismos públicos e 
privados da área da cul-
tura. “Pretendemos in-
centivar estudos, even-
tos e atividades nesta 
área, além de preparar 
pessoas que possam 
agir como agentes na 
divulgação das verten-
tes culturais”, salientou 
a presidente.

O prefeito de Pin-
damonhangaba con-
siderou o papel do 
conselho muito impor-
tante diante do com-
promisso de colaborar 
com a administração 
municipal na manu-
tenção de atividades 

Confira funcionamento 
de serviços no feriado 
de Finados

Proprietários de imóveis 
devem fazer atualização 
de cadastro

Araretama tem 
Mostra de Talentos 
no dia 6

culturais. “Pindamo-
nhangaba possui uma 
cultura muito rica e é 
importante que todos 
tenham – além da edu-
cação – acesso a todas 
essas manifestações”, 
afirmou.

Com o objetivo de fazer a mo-
dernização e a busca contínua 
para garantir a comodidade dos 
munícipes, todas as solicitações 
referentes aos serviços da Visa - 
Vigilância Sanitária - devem ser 
realizadas no Setor de Protocolo 
da Prefeitura.

As solicitações são os serviços 
relacionados a cadastro, licença 
de funcionamento; renovação de 
licença; cancelamento de licença 

de funcionamento e quaisquer 
alterações, bem  como, denún-
cias e reclamações.

De acordo com as informa-
ções do responsável pela Visa 
municipal, estas alterações tra-
rão aos munícipes, contadores, 
empresários e afins melhor in-
fraestrutura com estacionamen-
to, praça de atendimento, guia 
de recolhimento com código de 
barra, agência bancária e nume-

ração de protocolo oficial para 
acompanhamento via internet, 
por meio do site link http://
siapegov.pindamonhangaba.sp.
gov.br/pmpinda/websis/siape-
gov/administrativo/gpro/pro-
tocolo_consulta.php.

As dúvidas e esclarecimentos 
técnicos poderão ser obtidas na 
sede da Visa, na rua Frederico 
Machado, 179, São Benedito, 
das 8 às 17 horas. 

Solicitação de serviços da Visa deve 
ser protocolada na Prefeitura

Prefeito e participantes do programa

Prefeito e membros do Conselho Municipal da Cultura

Divulgação

Divulgação
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II – 70 vagas para a função de Gestor de Unidade de Educação Básica, com lotação nas 

escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, conforme segue:

QUADRO 2: VAGAS PARA A FUNÇÃO DE GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA
Setor Quantidades 

de vagas por 

setor

Quantidade

de vagas 

por unidade 

Lotação

I

03 vagas

01 vaga Nova unidade – Res. Azeredo 

01 vaga Nova unidade – Res. Liberdade 

01 vaga Nova unidade – Moreira César 

II 08 vagas 

01 vaga Durvalino dos Santos – Bairro das Campinas 

01 vaga Maria Benedita Cabral San Martin – Feital 

01 vaga Frei Reynaldo Nieborg – Santa Cecília 

01 vaga Professora Olímpia Franco César - Castolira 

01 vaga Marli Lemes de Moura Camargo – Ipê I 

01 vaga Maria Aparecida Gomes – Sá Maria  - Pasin 

01 vaga José Ildefonso Machado – Moreira César 

01 vaga Mª das Dores S. Marcondes – V. das Acácias 

III

07 vagas 

01 vaga Josefina C. Schmidt – Jardim Roseli 

01 vaga Dª. Yolanda I. Fryling – Alto do Cardoso 

01 vaga João Fleury Filho – Alto do Cardoso 

01 vaga Francisco Lessa Júnior – Cidade Jardim 

01 vaga CAIC  - Araretama 

01 vaga Anexo CAIC - Araretama 

01 vaga Nova unidade – Res. Lessa 

IV

09 vagas 

01 vaga Ayrton Senna da Silva – Pasin 

02 vagas Joaquim Pereira da Silva – Mantiqueira 

01 vaga Padre Zezinho – Vila São Benedito 

02 vagas Serafim Ferreira – Sr. Sara - Ipê I 

02 vagas Rachel de Aguiar Loberto – Vale das Acácias 

01 vaga Lauro V. de Azevedo – Res. Cícero Prado 
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Art. 10 - Cada questão valerá 01 (um) ponto, sendo a nota máxima da prova igual a 30 

(trinta) pontos e a nota mínima para a classificação do candidato igual a 15 (quinze) pontos. 

Parágrafo único - Candidatos com nota inferior a 15 (quinze) pontos estarão 

desclassificados, não podendo participar da fase de eleição pelos pares. 

Art. 11 – As provas, de acordo com as categorias indicadas, serão aplicadas nas datas, 

horários e locais definidos abaixo: 

a) Categoria 1 - Prova objetiva para a função de Gestor Regional de Educação Básica e 

Gestor de Unidade de Educação Básica: em 27de novembro de 2015; das 18 às 21 

horas; na Escola Municipal “Professora Gilda Piorini Molica”, situada à Rua Antônio 

dos Santos, 189, residencial São Judas  

b) Categoria 2 - Prova objetiva para a função de Gestor de Projetos Especiais da 

Educação:  em 28 de novembro de 2015; das 08 às 11 horas; na Escola Municipal 

“Professora Gilda Piorini Molica”, situada à Rua Antônio dos Santos, 189, residencial 

São Judas  

c) Categoria 3 - Prova objetiva para a função de Assessor Lúdico-pedagógico: em 28 de 

novembro de 2015; das 13 às 16 horas; na Escola Municipal “Professora Gilda Piorini 

Molica”, situada à Rua Antônio dos Santos, 189, residencial São Judas

§ 1º - Após o horário de início da prova, não será admitida a entrada de candidatos nas salas 

onde estiverem ocorrendo as aplicações. 

§ 2º -  Os candidatos inscritos no processo seletivo que, na data da prova, estiverem 

licenciados poderão participar desta fase, desde que estejam em condições de realizar a 

avaliação.
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Art. 12  - No dia da prova os candidatos deverão comparecer às salas portando  um 

documento de identificação com foto (RG ou carteira de habilitação), o comprovante de 

inscrição, caneta azul ou preta com corpo transparente. 

§ 1º - Durante a prova não será admitido o uso de  celulares ou demais equipamentos 

eletrônicos de som e imagem; estes deverão permanecer desligados. 

§ 2º - Concluída a prova os candidatos receberão impresso específico para anotação de 

suas respostas, em duas vias: uma para ser entregue junto com a prova e outra para o 

candidato.

§ 3º - Os candidatos entregarão a via original do caderno de provas e a 1ª via do gabarito 

ao aplicador que estiver presente em cada sala. 

Art. 13 - Ao sair da sala de prova os candidatos deverão dirigir – se à área externa da 

unidade escolar, não permanecendo nos corredores, salas ou pátio da escola. 

Art. 14 – A elaboração e a correção das provas objetivas ficarão a cargo de empresa 

especializada, contratada especificamente para este fim pela Secretaria de Educação e 

Cultura.

§ 1º - A aplicação das provas objetivas será feita por funcionários da Secretaria de 

Administração, designados especificamente para este fim.  

§ 2º - Ao final da aplicação os funcionários entregarão os envelopes de provas ao supervisor 

representante da empresa contratada para processamento dos resultados. 

Art. 15 – Para garantia da lisura e transparência no que se refere à fase de provas objetivas, 

constituir-se à comissão especial para fiscalização do processo seletivo para as funções de 

suporte pedagógico. 
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§ 1º -  Serão convidados para compor a comissão de que trata o caput deste artigo: um 

representante do Conselho Municipal de Educação, indicado pelo (a) presidente do 

colegiado; um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB, indicado pelo (a) presidente do colegiado; um representante Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais, indicado pelo presidente da instituição; um representante 

dos funcionários do Departamento de Gestão Educacional ou do Departamento de 

Administração da Educação, indicado pela Secretária de Educação e Cultura e um 

representante da Secretaria de Administração, indicado pelo Secretário de Administração. 

 § 2º -  Dentre as atribuições da comissão destacam – se: 

a) Conferir as fichas de inscrição entregues ao Departamento Pedagógico e manifestar-

se conjuntamente com Secretária de Educação e Cultura sobre os casos de 

indeferimento de inscrições; 

b) Colaborar na elaboração da lista de inscrições e monitorar os procedimentos de 

publicação da relação de inscritos no jornal Tribuna do Norte; 

c) Supervisionar a aplicação das provas objetivas nas datas, horários e locais definidos 

por esta portaria; 

d) Receber dos aplicadores os cadernos de prova e gabaritos dos candidatos; conferir o 

material recebido; lacrar o material em envelopes e entregá-lo ao supervisor da 

empresa que fará a correção das provas; 

e) Conferir, após a correção das provas, os resultados obtidos pelos candidatos e 

colaborar na elaboração da lista de candidatos classificados e de candidatos não 

classificados para a fase de eleição pelos pares, monitorando os procedimentos de 

publicação das relações de classificados e não classificados na Tribuna do Norte; 

f) Atuar diretamente na condução das eleições, em colaboração com a Secretaria de 

Educação e Cultura, no que se refere à: coleta dos votos, contagem e registro dos 

votos para cada candidato, elaboração de lista de candidatos votados (em ordem 

decrescente por categoria; arquivamento do material utilizado durante a eleição; 

registro de ata sobre o processo eleitoral; 

g) Auxiliar a Secretaria de Educação e Cultura nos procedimentos relativos à publicação 

das relações de candidatos, por categoria e número de votos; 
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h) Compor, com a Secretaria de Educação e Cultura, foro específico para dirimir dúvidas 

e prestar esclarecimentos aos docentes inscritos no processo seletivo e demais 

representantes do magistério público municipal. 

DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA  O PROCESSO DE 
ELEIÇÃO 

Art. 16 – Os gabaritos das provas objetivas relativas a cada uma categorias serão 

publicados no jornal Tribuna do Norte em 01 de dezembro de 2015 para que seja dada 

ampla divulgação aos candidatos participantes do processo seletivo e demais docentes da 

Rede Municipal de Ensino. 

Parágrafo único: Com a finalidade de agilizar o acesso aos gabaritos mencionados no caput 

deste artigo, a Secretaria de Educação e Cultura encaminhará às unidades da Rede 

Municipal de Ensino, por meio do endereço eletrônico institucional (e-mail institucional), 

impresso contendo os gabaritos oficiais das provas objetivas na data acima indicada. 

Art. 17 – A publicação dos números de matrícula dos candidatos habilitados nas provas 

objetivas será feita na ordem decrescente de pontuação. 

§ 1º -  A publicação de que trata o caput será feita no jornal Tribuna do Norte e também será 

divulgada por meio de circular interna do Departamento Pedagógico às unidades da Rede 

Municipal de Ensino. 

§ 2º -  Os recursos referentes à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos 

candidatos interessados no período de 02 e 03 de dezembro, mediante requerimento 

encaminhado diretamente à Secretária de Educação e Cultura. 

§ 3º -  As respostas aos recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria de 

Educação e Cultura em 04  de dezembro, no jornal Tribuna do Norte. 
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V

07 vagas 

01 vaga José G. da Silva – Seu Juquinha – Res. Liberdade 

01 vaga Mário de Assis César – Res. Azeredo 

02 vagas Francisco de Assis César – Moreira César 

01 vaga Yvone Aparecida A. Corrêa – Goiabal 

02 vagas Alexandre Machado Salgado – Campinas 

VI

08 vagas 

01 vaga Maria Helena Ribeiro Vilela – Jd. Regina 

02 vagas João Cesário – Feital 

02 vagas Arthur de Andrade – Cidade Nova 

01 vaga Ruth Azevedo Romeiro – Delta 

02 vagas Abdias Júnior Santiago e Silva – Santa Cecília 

VII

07 vagas 

02 vagas Julieta Reale Vieira – Castolira 

01 vaga Odete Corrêa Madureira – Jd. Morumbi 

01 vaga André Franco Montoro – Crispim 

02 vagas Manoel César Ribeiro – Crispim 

01 vaga Gilda Piorini Molica – S. Judas 

01 vaga Paulo Freire – Vila Prado 

VIII

06 vagas 

01 vaga Maria Zara M. R. dos Santos – Ouro Verde 

01 vaga Moacyr de Almeida – Bela Vista 

01 vaga Padre Mário A. Bonotti – Alto do Cardoso 

01 vaga Félix Adib Miguel – Lessa 

01 vaga Jairo Monteiro – Vila Rica 

01 vaga Augusto César Ribeiro – Vila Rica 

IX

06 vagas 

01 vaga Maria Ap. Arantes Vasques – Mombaça 

01 vaga Dulce Pedrosa R. Guimarães – Boa Vista 

01 vaga Orlando Pires – Bom Sucesso 

01 vaga Maria Ap. Camargo – Ribeirão Grande 

01 vaga Maria M. Salgado – D. Minica – Cruz Pequena 

X

09 vagas 

02 vagas Elias Bargis Mathias – Araretama 

01 vaga Vito Ardito – Araretama 

02 vagas Regina Célia M. de S. Lima – Araretama 

01 vaga Madalena C. S. Benjamin – Araretama 
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01 vaga Aníbal Ferreira Lima – Araretama 

02 vagas Ângelo Paz da Silva – Cidade Jardim 

III – 04 vagas para Gestor de Projetos Especiais da Educação com lotação de 01 (um) 

gestor para o Projeto de Educação Ambiental “Casa Verde”, 01 (um) gestor para o Núcleo 

de Apoio Psicopedagógico “Governador Mário Covas”, 01 (um) gestor para o Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico “Dr. Francisco Romano de Oliveira” e 01 (um) gestor para a 

“Educarte” Brinquedoteca; 

IV – 04 vagas para Assessor Lúdico – pedagógico com lotação na Brinquedoteca “Educarte”. 

Art. 4º - A designação para as funções de suporte pedagógico será realizada mediante 

processo interno, dentre os docentes efetivos da Rede Municipal de Ensino de 

Pindamonhangaba, a ser elaborado pela Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com 

as fases descritas no Capítulo IV – Das Funções de Suporte Pedagógico, Seção II – Do 

Processo de Seleção para as Funções de Suporte Pedagógico da Lei 5.318/11, as quais 

apresentam-se a seguir. 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS INTERESSADOS 

Art. 5º - A inscrição dos candidatos interessados ocorrerá no período de 03 e 04 de 

novembro de 2015, no horário das 08 horas às 17 horas, na sede da Secretaria de 

Educação e Cultura, situada na Avenida Fortunato Moreira, 173, Centro, mediante a 

apresentação de ficha de inscrição (Anexo I desta portaria) devidamente preenchida e 

assinada pelo candidato. 

Art. 6º - A comprovação do tempo mínimo de atuação no magistério público municipal, 

requisito para as funções de gestão, será feita mediante comparação dos dados constantes 

na ficha de inscrição com os dados da ficha cadastral do candidato em arquivo no 

Departamento de Gestão Educacional. 
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Art. 7º - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar, afixados à ficha de inscrição, 

cópias dos documentos comprobatórios de sua formação acadêmica, conforme descrito no 

Anexo I da Lei 5.318/11. 

§ 1º - Serão considerados válidos os certificados ou diplomas de conclusão dos cursos de 

Ensino Superior mencionados no Anexo I da Lei 5.318/11  para a função de Assessor 

Lúdico- pedagógico. 

§ 2º - Para as funções de gestão somente serão válidas cópias os certificados de cursos de 

nível superior, conforme consta no Anexo I da Lei 5.318/11, inclusive para a função de 

Gestor de Projetos Especiais da Educação, criada pela Lei 5.807, de 15 de Julho de 2015. 

Art. 8º - No caso de candidato que deseje optar por se inscrever para mais de uma função 

de suporte pedagógico para a qual esteja qualificado, deverá ser preenchida uma ficha para 

cada função, considerando-se o limite de 02 (duas) inscrições por candidato. 

Parágrafo único - Antes de entregar suas inscrições, considerando o caput deste artigo o 

candidato deverá observar se há viabilidade para participar das provas objetivas de cada 

uma das categorias para as quais se inscreveu. 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

Art. 9º - A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões de conhecimentos 

específicos da área de educação, com quatro alternativas de resposta para cada questão, 

sendo apenas uma resposta válida por questão. 

Parágrafo único - A relação de obras e textos das normas legais que constituirão as 

referências bibliográficas para a avaliação objetiva constam no Anexo II desta portaria. 
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Portaria nº 05/2015 da Secretaria de Educação e Cultura, de 29 de outubro de 2015. 
Regulamenta o Processo Seletivo para as Funções de Suporte Pedagógico 

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, que “Dispõe 

sobre Organização, Estruturação, Plano de Empregos Públicos, Carreira e Remuneração 

dos Profissionais do Magistério Público” de Pindamonhangaba. 

RESOLVE:

Estabelecer disposições sobre o processo de seleção para as funções de suporte 

pedagógico no ano de 2015 e disciplinar as providências que seguem: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - A designação para as funções de suporte pedagógico obedecerá aos requisitos 

estabelecidos na Lei 5.318/11, conforme consta no artigo 14 e em seus parágrafos 1º ao 4º 

e no Anexo I que compõem a referida norma. 

Art. 2º - Para fins do processo seletivo, são funções de suporte pedagógico: 

I -  Gestor Regional de Educação Básica  

II – Gestor de Unidade de Educação Básica  

III – Gestor de Projetos Especiais da Educação  

IV – Assessor Lúdico-pedagógico  

Art. 3º - Aos inscritos no processo seletivo serão disponibilizadas as seguintes vagas: 

I – 12 Vagas para a função de Gestor Regional de Educação Básica, para atendimento aos 

diferentes setores da Rede Municipal de Ensino, unidades da Rede Privada de Educação 
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Infantil jurisdicionadas à Secretaria de Educação e Cultura e às ações de formação, projetos 

educacionais, eventos e campanhas desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino, conforme 

segue:

QUADRO 1: VAGAS PARA A FUNÇÃO DE GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Quantidades de vagas Área de Atuação 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil da Rede Privada 

jurisdicionadas à Secretaria de Educação e Cultura e 

unidades novas de Moreira César – Setor I 

a) Nova unidade – Res. Azeredo 

b) Nova unidade – Res. Liberdade 

c) Nova unidade – Moreira César 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal – 

Setor II 

a) Durvalino dos Santos – Bairro das Campinas 

b) Maria Benedita Cabral San Martin – Feital 

c) Frei Reynaldo Nieborg – Santa Cecília 

d) Professora Olímpia Franco César - Castolira 

e) Marli Lemes de Moura Camargo – Ipê I 

f) Maria Aparecida Gomes – Sá Maria  - Pasin 

g) José Ildefonso Machado – Moreira César 

h) Maria das Dores S. Marcondes – Vale das Acácias 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal – 

Setor III 

a) Josefina Cembranelli Schimidt – Jardim Roseli 

b) Dona Yolanda Immediato Fryling – Alto do Cardoso 

c) João Fleury Filho – Alto do Cardoso 

d) Francisco Lessa Júnior – Cidade Jardim 

e) CAIC  - Araretama 

f)  Anexo CAIC - Araretama 
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g) Nova unidade – Res. Lessa 

01 vaga 
Núcleos de Apoio Psicopedagógico, Salas de Recursos 

Multifuncionais, Atendimento Educacional Especializado 

01 vaga 

Ações de aperfeiçoamento profissional, Projetos 

Pedagógicos Especiais: Casa Verde, Brinquedoteca e 

outros a serem implementados, eventos e campanhas 

desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor IV 

a) Ayrton Senna da Silva – Pasin 

b) Joaquim Pereira da Silva – Mantiqueira 

c) Padre Zezinho – Vila São Benedito 

d) Serafim Ferreira – Sr. Sara - Ipê I 

e) Rachel de Aguiar Loberto – Vale das Acácias 

f) Lauro Vicente de Azevedo – Res. Cícero Prado 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor V 

a) José G. da Silva – Seu Juquinha – Res. Liberdade 

b) Mário de Assis César – Res. Azeredo 

c) Francisco de Assis César – Moreira César 

d) Yvone Aparecida A. Corrêa – Goiabal 

e) Alexandre Machado Salgado – Campinas 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor VI 

a) Maria Helena Ribeiro Vilela – Jd. Regina 

b) João Cesário – Feital 

c) Arthur de Andrade – Cidade Nova 

d) Ruth Azevedo Romeiro – Delta 

e) Abdias Júnior Santiago e Silva – Santa Cecília 

01 vaga 
Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor VII 
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a) Julieta Reale Vieira – Castolira 

b) Odete Corrêa Madureira – Jd. Morumbi 

c) André Franco Montoro – Crispim 

d) Manoel César Ribeiro – Crispim 

e) Gilda Piorini Molica – S. Judas 

f) Paulo Freire – Vila Prado 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor VIII 

a) Maria Zara M. R. dos Santos – Ouro Verde 

b) Moacyr de Almeida – Bela Vista 

c) Padre Mário A. Bonotti – Alto do Cardoso 

d) Félix Adib Miguel – Lessa 

e) Jairo Monteiro – Vila Rica 

f) Augusto César Ribeiro – Vila Rica 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor IX 

a) Maria Ap. Arantes Vasques – Mombaça 

b) Dulce Pedrosa R. Guimarães – Boa Vista 

c) Orlando Pires – Bom Sucesso 

d) Maria Ap. Camargo – Ribeirão Grande 

e) Maria M. Salgado – D. Minica – Cruz Pequena 

01 vaga 

Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

da Rede Municipal – Setor X 

a) Elias Bargis Mathias – Araretama 

b) Vito Ardito – Araretama 

c) Regina Célia M. de S. Lima – Araretama 

d) Madalena C. S. Benjamin – Araretama 

e) Aníbal Ferreira Lima – Araretama 

f) Ângelo Paz da Silva – Cidade Jardim 
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Art. 31 – A designação para as funções de suporte pedagógico será por um período de até 

02 (dois) anos, podendo ser cessada a qualquer tempo a pedido do docente nomeado ou de 

acordo com o interesse da Secretaria de Educação e Cultura, considerados os resultados da 

avaliação anual do docente. 

§ 1º - A avaliação dos ocupantes de função de suporte pedagógico será realizada 

anualmente e será considerada como referência para a manutenção ou dispensa do 

profissional, a qualquer tempo, caso não sejam atendidos os critérios definidos pela 

Secretaria de Educação e Cultura. 

§ 2º - O docente designado para ocupar função de suporte pedagógico terá o direito de 

retornar à classe que lhe foi atribuída antes da designação. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.32 – Os termos desta portaria serão amplamente divulgados. 

Art. 33 – Os casos omissos que surgirem no período relativo ao processo seletivo para as 

funções de suporte pedagógico serão resolvidos pela Secretaria de Educação e Cultura 

naquilo que for de sua competência. 

Art. 34 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2015. 

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Secretária de Educação e Cultura 
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO 
Este anexo é parte integrante da Portaria nº 05/2015 da Secretaria de Educação e Cultura, 

de 28 de outubro de 2015 que “Regulamenta o Processo Seletivo para as Funções de 

Suporte Pedagógico” 

1) Dados gerais do (a) candidato (a): 

Nome completo do (a) candidato (a): 

_____________________________________________

Endereço completo (com CEP): 

_________________________________________________

__________________________________________________________________________

Telefone residencial: (.....) __________________ Celular: (.....) 

________________________

E-mail pessoal para contato: ___________________________________________________

Unidade em que atua em 2015: 

_________________________________________________

Sede como docente: _________________________________________________________

Situação atual: (.....) Gestor Regional de Educação Básica 

(.....) Gestor de Unidade de Educação Básica 

(.....) Assessor Lúdico- Pedagógico 
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(.....) Docente (em sala de aula ou Projeto Pedagógico Especial) 

2) Dados para inscrição no processo seletivo: 

a) Ingresso na Rede Municipal de Ensino: ____/____/____

b) Matrícula: __________________ 

c) Formação acadêmica:  

 Nível Médio (curso completo): _______________________________________________

 Nível Superior (cursos completos): 

____________________________________________

__________________________________________________________________________

d) Função (ões) de Suporte Pedagógico pela (s) qual (is) tem interesse: 

(.....) Gestor Regional de Educação Básica 

(.....) Gestor de Unidade de Educação Básica 

(.....) Gestor de Projetos Especiais da Educação 

(.....) Assessor Lúdico-Pedagógico 

3) Dados complementares: 

a)  Possui experiência em uma ou mais funções dentre as indicadas acima ou em função 

similar? (.....) Não    (.....) Sim – Indique a função, o tempo de experiência e onde atuou 

(ou atua):

__________________________________________________________________

b) Em relação ao seu perfil profissional, destaque: 
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 Quais são suas principais áreas de interesse profissional?: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 Que estudos realizou nos últimos 03 anos e que considera relevantes para o exercício da 

(s) função (ões) para a (s) qual (is) se inscreveu? : 

 Acadêmicos (graduação, especialização e outros): 

__________________________________________________________________________

 Aperfeiçoamento (extensão, aprofundamento e outros): 

__________________________________________________________________________

 Em relação à suas competências profissionais, quais são seus 03 pontos 

fortes?__________________________________________________________________

 Em que aspectos de seu desempenho profissional pretende investir, se vier a atuar em 

uma das funções pretendidas? 

_______________________________________________

__________________________________________________________________________

 Por qual motivo se inscreveu para o processo seletivo? ___________________________

__________________________________________________________________________

 Em relação ao uso da tecnologia, quais são suas principais 

habilidades?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Pindamonhangaba, ____ de outubro de 2015. 

Assinatura do (a) candidato (a): ________________________________________________

Recebido em _____/_____/ 2015 – Responsável pelo recebimento: 

_____________________

AFIXAR A ESTA FICHA AS CÓPIAS DOS COMPROVANTES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDOS 

PARA A INSCRIÇÃO, CONFORME LEI 5.318/11 E DESCRITAS NESTA PORTARIA. 

ANEXO II: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Este anexo é parte integrante da Portaria nº 05/2015 da Secretaria de Educação e Cultura, 

de 28 de outubro de 2015 que “Regulamenta o Processo Seletivo para as Funções de 

Suporte Pedagógico” 

1- Referências gerais: 
- Lei 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional (texto atualizado) – disponível 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm (consulta em 21/09/2015) 

- Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (texto atualizado) – disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm (consulta em 21/09/2015) 

- Lei nº 5.786, de 23 de Junho de 2015. Institui o Plano Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba 2015-2025 – disponível em http://jornaltribunadonorte.net/wp-

content/uploads/2015/06/8555.pdf  - 24/06/2015 – pp. 06 e 07 - (consulta em 21/09/2015) 
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2- Referências específicas:

a) Para as funções de Gestor Regional de Educação Básica e  Gestor de Unidade de 
Educação Básica 
- Resolução nº 04, de 13 de Julho de 2010 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica – Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação 

e Câmara de Educação Básica – páginas 63 a 79 – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-

educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192 - (consulta em 21/09/2015) 

- LIMA, Elvira de Souza. Currículo e desenvolvimento humano. In: MOREIRA, Antônio 

Flávio e ARROYO, Miguel. Indagações sobre currículo. Brasília: Departamento de Políticas 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, nov. 2006, p.11-47 – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag1.pdf - (consulta em 21/09/2015)

- ARROYO, Miguel Gonzáles - Indagações sobre currículo : educandos e educadores : 
seus direitos e o currículo / [Miguel Gonzáles Arroyo]; organização do documento Jeanete 

Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília : Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 52 p. – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag2.pdf - (consulta em 21/09/2015)

b) Para a função de Gestor de Projetos Especiais de Educação 
- Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16490-

res02-05062012-diretrizes-curriculares-educacao-ambiental&category_slug=outubro-2014-

pdf&Itemid=30192 - (consulta em 21/09/2015)

- KRAMER, Sônia - A infância e sua singularidade – in Ensino Fundamental de Nove 

Anos: Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade 2ª edição - Brasília - 

2007– disponível em 
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf - (consulta em 

21/09/2015)

- Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar – Fascículo 1 – 

disponível em  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=449

-  (consulta em 21/09/2015)

c) Para a função de Assessor Lúdico- Pedagógico 

- BORBA, Ângela Meyer - O brincar como um modo de ser e estar no mundo - in Ensino 

Fundamental de Nove Anos: Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade 

2ª edição - Brasília - 2007 – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf - (consulta em 

21/09/2015)

- BARROS, Flávia Cristina Oliveira Murbach de - Cadê o brincar?: da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental / Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros. – São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2009. – disponível em 

http://static.scielo.org/scielobooks/bdcnk/pdf/barros-9788579830235.pdf - (consulta em 

21/09/2015)
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf - (consulta em 

21/09/2015)

- Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar – Fascículo 1 – 

disponível em  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=449

-  (consulta em 21/09/2015)

c) Para a função de Assessor Lúdico- Pedagógico 

- BORBA, Ângela Meyer - O brincar como um modo de ser e estar no mundo - in Ensino 

Fundamental de Nove Anos: Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade 

2ª edição - Brasília - 2007 – disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf - (consulta em 

21/09/2015)

- BARROS, Flávia Cristina Oliveira Murbach de - Cadê o brincar?: da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental / Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros. – São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2009. – disponível em 

http://static.scielo.org/scielobooks/bdcnk/pdf/barros-9788579830235.pdf - (consulta em 

21/09/2015)
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DA ELEIÇÃO  PELOS PARES 

Art. 18 – Os candidatos habilitados na prova objetiva participação da fase de eleições e 

serão votados pelos componentes do magistério público municipal. 

Art. 19 – A eleição ocorrerá em 08 de dezembro, será organizada pela Secretaria de 

Educação e Cultura e será conduzida por representantes da comissão de que trata o artigo 

15 desta portaria. 

Art. 20 – Os profissionais do magistério público municipal deverão apresentar – se na 

Secretaria de Educação e Cultura na data da eleição, no período das  08 às 18 horas,  para 

votação e assinatura de ata de comparecimento. 

§ 1º - A cada eleitor será disponibilizada uma cédula eleitoral que será preenchida 

exclusivamente no local da votação e depositada em urna específica para garantia da lisura 

do processo. 

§ 2º -  Somente serão consideradas válidas as cédulas em que constar a rubrica do eleitor e 

a data da eleição. 

§ 3º -  As cédulas, após o preenchimento, deverão ser depositadas na urna sob supervisão 

de um dos componentes da comissão. 

§ 4º -  Na cédula eleitoral constarão campos específicos para cada uma das funções de 

suporte pedagógico, podendo o leitor indicar nominalmente até 03 (três) candidatos para 

cada função. 
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§ 5º -  A inexistência de indicação de candidato para uma ou mais funções não anulará a 

manifestação de voto constante na cédula, desde que haja o mínimo de uma indicação em 

uma das categorias. 

§ 6º -  Serão consideradas nulas as indicações de candidatos não habilitados na prova 

objetiva ou indicações de profissionais que não constem na relação de inscritos para o 

processo.

§ 7º -  A existência de votos em branco não implicará em prejuízo a nenhum dos candidatos 

participantes do processo seletivo. 

Art. 21 – Os profissionais do magistério que não comparecerem à eleição deverão 

apresentar justificativa de ausência à Secretaria de Educação e Cultura, mediante envio de 

memorando impresso e assinado, no prazo de até dois dias úteis a contar da data da 

eleição. 

Parágrafo único -  O memorando deverá conter os dados do profissional (nome completo e 

indicação da unidade em que atua), o motivo da ausência, a data e a assinatura. 

Art. 22 – Os candidatos que estiverem concorrendo a uma das vagas disponíveis para as 

funções de suporte pedagógico e que, na data da eleição, estiverem licenciados não 

precisarão apresentar justificativa de sua ausência, caso já tenham apresentado documento 

comprobatório de sua condição ao Departamento de Gestão Educacional, sendo facultada 

sua participação na votação.

DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGEM DOS CANDIDADOS VOTADOS 

Art. 23 – Após a apuração dos votos válidos, a comissão especial instituída para fins deste 

processo seletivo, apresentará à Secretaria de Educação e Cultura os registros relativos aos 

resultados da votação. 
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Art. 24 – Concluída a fase de eleição pela  comissão será publicada a relação de candidatos 

votados, na  Tribuna do Norte em 10 de dezembro de 2015. 

§ 1º - A relação de candidatos concorrentes a cada função de suporte pedagógico será 

publicada em ordem decrescente de votos. 

§ 2º - Os candidatos que concorreram para mais de uma função terão seus nomes 

publicados nas listas referentes às funções pretendidas. 

Art. 25 – Os recursos referentes a fase de eleição poderão ser apresentados entre os dias 

10 e 11 de dezembro. 

Art. 26 – A Secretaria de Educação e Cultura manifestar-se-á quanto aos recursos em 14 de 

dezembro, publicando as decisões relativas aos recursos no jornal Tribuna do Norte em 15 

de dezembro. 

Art. 27 – Ao final do processo eleitoral, a comissão entregará à Secretaria de Educação e 

Cultura  toda a documentação para arquivo na secretaria, acompanhada de relatório final 

acerca do processo seletivo. 

Parágrafo único – Os documentos recebidos serão arquivados para fins de fiscalização por 

parte dos conselhos da área de educação e consulta por parte dos candidatos participantes 

do processo, podendo ser requeridos por outras instâncias desde que haja procedência na 

solicitação. 

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE 
SUPORTE PEDAGÓGICO 
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Art. 28 – Os candidatos eleitos serão convocados individualmente pela Secretária de 

Educação e Cultura e representantes da diretoria dos departamentos da área educacional 

para atribuição quanto à área de atuação ou lotação. 

§ 1º - A convocação dos candidatos será feita por e-mail, considerando-se o endereço 

eletrônico informado na ficha de inscrição. 

§ 2º - As convocações serão agendadas em horário de expediente da Secretaria de 

Educação e Cultura. 

§ 3º - As convocações  serão realizadas entre os dias 16 e 23 de dezembro. 

Art. 29 - As funções de suporte pedagógico são caracterizadas como funções de confiança, 

sendo sujeitas às regras a elas aplicáveis.  

DA DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O EXERCÍCIO DAS 
FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO 

Art. 30 - Os candidatos selecionados serão designados para as unidades de trabalho por 

meio de portaria a ser publicada pela Secretaria de Educação e Cultura, no início do mês de 

janeiro de 2016. 

§ 1º - Os candidatos que não obtiveram votos suficientes para ocuparem as vagas 

informadas nesta portaria, permanecerão classificados. 

§ 2º - Os candidatos indicados no parágrafo anterior poderão, mediante a abertura de vaga, 

ser chamados para o exercício de função de confiança em substituição a profissionais que 

se afastem por quaisquer motivos, temporária ou permanentemente. 
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Tribuna do Norte

Divulgação

Nadador Cabral conquista 
1º lugar em maratona

Pinda está com inscrições 
abertas para os Jomi

Jogos dos Servidores 
Públicos Municipais 
retornam dia 4

Cidade promove pedalada

O nadador pindense 
Humberto Bernardes Ca-
bral conquistou o 1º lu-
gar da categoria E na 48ª 
Maratona Aquática 14 
Bis. A prova teve 24 km 
de extensão e foi realiza-
da entre Bertioga e San-
tos, contando com a pre-
sença de atletas de várias 
categorias. Cabral teve 
apoio da lei de incentivo 
ao esporte de Pindamo-
nhangaba, Lei Municipal 
5.570, de 2013.

A competição foi reali-
zada no dia 24 de outubro 
e contou com a participação 
de 211 atletas. Esta foi a ter-
ceira vez que Cabral partici-
pou da competição. O atleta 
teve o auxílio do amigo Luiz 
Fausto, que foi com o barco 

para garantir a hidratação 
do competidor durante todo 
o percurso.

Cabral completou a 

prova em 5h34 minutos, o 
que lhe rendeu, além do 1º 
lugar, o 12º lugar na clas-
sifi cação geral. Em seus 

treinamentos, ele conta 
com  o apoio da Acquade-
mia Pinda, Sport Ellite e 
La Bella Pizzaria.

Estão abertas as ins-
crições para participar 
de mais uma edição dos 
Jomi - Jogos Municipais 
dos Idosos. Esta atividade 
será promovida entre os 
dias 7 e 13 de novembro e 
é organizada pela Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

As modalidades ofe-
recidas são:  atletismo, 
tênis de mesa, dominó, 
bocha, voleibol adaptado, 
truco, buraco, natação, 
xadrez, chute a gol e bola 
ao cesto. Podem partici-
par dos Jomi as pessoas 
que tenham no mínimo 
50 anos.

Os interessados em 
marcar presença no evento 
podem fazer as inscrições 
antecipadas nos centros 
esportivos João Carlos de 
Olivera, "João do Pulo", e 
José Ely Miranda, "Zito", 
Rita Eny Cândido, "Rito-
ca", no Araretama, e na 
Cidade Nova. Quem pre-
ferir pode fazer a inscrição 
no dia e local da atividade, 
com uma hora de antece-
dência.

PROGRAMAÇÃO DOS DEMAIS DIAS:
 
Dia 9
Demônios Camufl ados x Subprefeitura
Barão de Pinda - 11ª Cia x EFCJ
 
Dia 11
BillaBong - DOV x Sejelp
Os Amigos do Tomate DOV x Deptran
 
Dia 16
Subprefeitura x Deptran
EFCJ x Sejelp
 
Dia 18
Demônios Camufl ados x Os Amigos do Tomate - DOV
Barão de Pinda - 11ª Cia x BillaBong - DOV

Teve início na noite 
de quarta-feira (28) mais 
uma edição dos Jogos dos 
Servidores Públicos. A 
competição é organizada 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 
Os jogos retornam a par-
tir do dia 4 de novembro, 
quando Sejelp enfrenta o 
Barão Pinda - 11ª Cia, e 
Deptran entra em quadra 
contra o Demônios Ca-
mufl ados.

As partidas serão no 

ginásio do Alto Tabaú, a 
partir das 20 horas. De 
acordo com o regulamen-
to, não há tolerância para 
atraso. A organização con-
ta com oito equipes de 
futsal, divididas em dois 
grupos.

Todas as partidas de 
futsal acontecem no giná-
sio do Alto Tabaú. A fi nal 
está prevista para o dia 25 
de novembro. A organiza-
ção vai premiar os classifi -
cados entre 1º e 3º lugares 
com troféu e medalhas.

Os ciclistas e baikeiros de 
Pindamonhangaba e região 
poderão marcar presença na 
5ª Pinda Pedalada, no dia 
22 de novembro. A Secreta-
ria de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura vai 
comemorar o "Novembro 
Azul" com esta atividade 
física.

Os eventos realizados 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apoiam as campa-
nhas de prevenção à saúde. 
No dia 25 de outubro foi 

realizado Circuito Corrida 
de Rua, que também serviu 
para difundir os trabalhos 
da campanha de prevenção 
ao câncer de mama e colo do 
útero.

O trajeto da 5ª Pedalada 
"Azul" está sendo defini-
do pelos organizadores e 
a divulgação será em bre-
ve. Para dezembro, haverá 
um grande evento voltado 
aos ciclistas, as atividades 
serão divulgadas nos próxi-
mos dias. Evento alia conscientização e saúde

A Lei de Incentivo apoia atletas do município

Divulgação

CAMPEONATO SUB 09
SÁBADO (31) -  8h15

ETNA X TERRA DOS IPÊS 
MACHADÃO

GEREZIM X FERROVIÁRIA 
AZEREDO

SÃO PAULO X FLUMINENSE 
MORUMBI PINDENSE

CAMPEONATO SÊNIOR 35
8ª RODADA, DOMINGO (1º/11)

JD. REZENDE X TERRA DOS IPÊS 
JARDIM RESENDE: 10h15

SANTA LUZIA X FERROVIÁRIA 
SANTA LUZIA: 9h45

SANTA CRUZ X CIDADE NOVA 
MACHADÃO: 9h45

SÃO CRISTÓVÃO X SABATINÃO 
RAMIRÃO: 9h45

BELA VISTA X BANDEIRANTE 
DAS CAMPINAS: 9h45

CAMPEONATO SÊNIOR 60
9ª RODADA, DOMINGO 1º/11)

CAMPO ALEGRE X ESTRELA 
ANEL VIÁRIO: 8h30

INDEPENDENTE X M. CÉSAR 
AFIZP: 8h30

FOLGA: CORINTHIANS 

COPA RURAL
DOMINGO (1º/11)

BALNEÁRIO X U. DO BONSUCESSO 
BONSUCESSO: 8h30  
- RODADA DUPLA

OLIVEIRAS X PIRACUAMA 
BONSUCESSO: 10h30 
- RODADA DUPLA

FOLGA: SANTA HELENA

COPA GUGA (DISTRITO DE 
MOREIRA CÉSAR)

4ª RODADA
QUINTA-FEIRA (29)

MANTIQUEIRA X 100 NOME
 ZITO: 19h30

DOMINGO (1º/11)

VALE DAS ACÁCIAS X IPÊ II 
MACHADÃO: 16h

VILA SÃO JOSÉ X JARDIM REGINA 
VILA SÃO JOSÉ: 10h

REAL ESPERANÇA X U. AZUIS 
AZEREDO: 16h

COLORADO X SANTA CRUZ 
COLORADO: 10h

Handebol entra em 
quadra na sexta

As equipes de handebol 
masculino de Pindamo-
nhangaba estão disputando 
a Liga Paulistana. O cam-
peonato está nas fases fi -
nais e nesta sexta-feira (30) 
o time cadete vai para São 
José dos Campos disputar 
a semifi nal da série Ouro. 
A equipe adulta vai fazer o 
último jogo da fase de clas-
sifi cação. As partidas serão 
no ginásio do Vale do Sol, o 
primeiro jogo está marcado 
para as 18 horas.

O cadete vai enfren-
tar os donos da casa, já o 

adulto encara o Medicina 
Santos e está empenhado 
em garantir a classifi cação 
na fase fi nal da série prata, 
fi cando entre os oito me-
lhores da Liga.

A técnica pindense 
afi rma que durante o de-
correr da Liga a cidade 
fez bons jogos contra 
São José dos Campos. O 
time está confi ante para 
a semifi nal e há grandes 
chances de vitória, po-
rém, será um duelo difícil 
em que os detalhes irão 
fazer a diferença.

PRÓXIMAS RODADAS


