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Polícia Militar capacita Guarda Municipal
A Polícia Militar está auxiliando na capacitação da Guarda Municipal de Pindamonhangaba. Os guardas municipais
que estão atuando na “Guarda
com Bike” participaram de uma
formação em policiamento de
bicicleta, ministrada pela PM.
A entrega dos certiﬁcados foi
realizada na sexta-feira (31),

Copa Regional inicia
quartas de ﬁnal

No domingo (2), oito times
entraram em campo para a disputa da primeira partida das
quartas de ﬁnal da Copa Regional de Futebol Amador. As
equipes voltam a se enfrentar
no próximo ﬁm de semana, para
deﬁnir os classiﬁcados para as
semiﬁnais. Conﬁra os resultados dos jogos nesta edição.
PÁGINA 5

AÇÃO SOLIDÁRIA
DE EMPRESAS DOA
ALIMENTOS AO LAR
NOVA ESPERANÇA
PÁGINA 2

SELETIVA DEFINE
EQUIPE DE JUDÔ QUE
REPRESENTARÁ A
CIDADE NAS PRINCIPAIS
COMPETIÇÕES
Pindamonhangaba já tem deﬁnidas as equipes que representarão a cidade nas competições de
judô dos Jogos Regionais e Jogos
Abertos da Juventude.

PÁGINA 5

NOVOS MEMBROS
DO COMITÊ DAS
BACIAS DO PARAÍBA
TOMAM POSSE
PÁGINA 2

Professores participam de formação
para segurança no trânsito
Visando a preparação
de motoristas mais conscientes e um trânsito mais
seguro, 60 professores dos
4º anos da Rede Municipal

Divulgação

no gabinete do prefeito Isael
Domingues, com a presença do
comandante do 5º Batalhão da
Polícia Militar do Interior “General Júlio Salgado”, tenentecoronel PM Mauro Akira Morishita, e do comandante PM de
Pindamonhangaba, capitão PM
Ricardo Prolungati.
PÁGINA 3

de Ensino de Pindamonhangaba participaram da
formação do programa Caminhos para a Cidadania.
PÁGINA 3

No gabinete, proﬁssionais receberam certiﬁcados da mão do prefeito

TIME DO EMPREGO ABRE INSCRIÇÕES
PÁGINA 3

Movimento “Diferente é o mundo que queremos”
leva dezenas de pessoas às ruas de Pinda
Divulgação

A praça Monsenhor Marcondes foi tomada por grande
número de pessoas que se aderiram ao movimento “Diferente
é o mundo que queremos!”, no
sábado (1º/4).
A iniciativa mobilizou as pessoas que passaram pelo local e
contou com a participação de 56
proﬁssionais das áreas de Saúde e
de Educação, além de familiares e
amigos de portadores de necessidades especiais.
PÁGINA 6
Caminhada, zumba e fanfarra
foram algumas das atividades
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
PARCIALMENTE NUBLADO
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

Aleﬂa, Daruê (foto) e Overpop disputam vaga na semiﬁnal do EDP Live Bands Brasil

30º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE
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Novos membros do Comitê do
Paraíba tomam posse dos cargos

Editorial

Divulgação

Respeito às diferenças!

C

om o tema “Diferente é o mundo que queremos!” um movimento mobilizou quem
passou pela praça Monsenhor Marcondes, em Pindamonhangaba, na manhã do último
sábado, 1º de abril. De acordo com a organização
do evento, a iniciativa reuniu dezenas de familiares, amigos e proﬁssionais das áreas de Saúde e de
Educação.
A proposta foi plantar uma sementinha no coração das pessoas e fazê-las reﬂetir sobre o respeito às diferenças e sobre a adesão a modelos
integrativos que insiram famílias, escolas e proﬁssionais no mesmo ambiente. Debatendo políticas e realizando ações públicas, privadas, não
governamentais e mistas buscando mudanças estruturais e signiﬁcativas dentro de uma sociedade
preconceituosa e muitas vezes egoísta.
Mais uma vez, falamos em limitações. Novamente, chamamos a atenção da sociedade para a
falta de informação como principal geradora do
preconceito e da discriminação. Mas é assim mesmo: aos poucos e, constantemente, que podemos
deixar nossa contribuição à causas tão importantes para a evolução coletiva. E, como diz a canção
de Jair Oliveira “Você não e igual a mim, eu não
sou igual a você, mas nada disso importa, pois a
gente se gosta, e é sempre assim que deve ser!”.

Ação solidária de
empresas doa alimentos
ao Lar Nova Esperança

Da esquerda para a direita, Fabricio Cesar Gomes, Luiz Roberto Barretti e Ana
Maria de Gouvea

Apae promove “Galinhada
Beneﬁcente”, no domingo (9)
A Apae (Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Pindamonhangaba realizará
neste domingo (9), um
almoço beneﬁcente para
arrecadar fundos para a
instituição.
O almoço será uma
galinhada e quem adquirir o convite – que custa

R$ 25 por pessoa – terá
direito: à entrada, ao
prato principal e a uma
sobremesa.
A proposta é que as
pessoas participem da
confraternização, que
contará com som ambiente, bate-papo e
muita diversão. Mas,
para quem não pode ﬁ-

car no local, basta passar no horário e retirar
o almoço.
O evento acontecerá
na sede da entidade, a
partir das 12 horas.
A Apae ﬁca na rua
José Oliveira, 55, no
bairro Crispim. Mais informações pelo telefone:
3642-1900.

O Comitê das Bacias do
Rio Paraíba do Sul - CBH-PS
empossou na última quintafeira (30), os novos membros
do colegiado, que atuarão no
biênio 2017-2019.
Após os membros dos
três segmentos - Sociedade
Civil, Estado e Município
- do CBH-PS serem empossados, eles se dividiram em
três grupos, e deﬁniram os
novos membros da diretoria: o Estado é responsável
por indicar o secretário executivo, cargo para o qual foi
reeleito o engenheiro civil
Fabricio Cesar Gomes. O
cargo de vice-presidente
foi, nesse biênio, definido
pela sociedade civil, e tomou posse o engenheiro
e sanitarista Luiz Roberto
Barretti; e como presidente
do CBH-PS foi eleita pelos
municípios a prefeita da cidade de Piquete, Ana Maria
de Gouvea, conhecida como
Teca Gouvea.
“A expectativa é que a
gente realize um trabalho
cada vez mais firme. Utilizaremos força, capacidade
técnica e intervenção do
CBH-PS na região valeparaibana no que se diz
respeito aos recursos hídricos e ao saneamento”,
afirmou a nova presidente.
Também foi eleito para
o biênio de 2017-2019 o
representante do CBH-PS
no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CRH):
o vice prefeito de Jacareí,
Edgard Takashi Sasaki.

Divulgação

REGISTRO CULTURAL

Consumidores Inteligentes entregam alimentos à
Simone Braça, coordenadora do Lar Nova Esperança

Numa iniciativa dos
Consumidores Inteligentes - Guerreiros do Vale
em parceria com várias
empresas, uma ação solidária visou a arrecadação
de alimentos para o Lar
Nova Esperança, localizada no Santa Cecília. A entidade beneﬁcente atende
a cinco adolescentes de 14
a 17 anos.
Na
ação,
ocorrida no dia 29 de março, no Espaço Gizzano,
os palestrantes Elizeu
Rodrigues, de Pindamonhangaba, e Leones, de
São José dos Campos,
apresentaram o plano
do Sistema de Consumo

Inteligente que gera renda extra e alimentação a
custo zero.
O Lar Nova Esperança
foi representado pela coordenadora Simone Braça, que falou da diﬁculdade ﬁnanceira que estão
enfrentando. “Agradecemos primeiro a Deus e a
todos os envolvidos nesse
ato de caridade”, concluiu.
Durante o evento houve DJ, distribuição de pipoca, sorteios de brindes e
serviço de bufê.
O total arrecadado
também se deve à participação dos convidados que
levaram um quilo de alimento não perecível.

Fundação Dr. João Romeiro
- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES

APL encerra o mês homenageando as mulheres
A sessão plenária solene
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
realizada na noite de sextafeira (31), no Palacete Tiradentes (Largo São José), foi
de homenagens às mulheres. Em comemoração ao
encerramento do mês a elas

dedicado, houve palestra
com a jornalista Ana Maria Braz Cavalcanti sobre
o tema ‘Dia Internacional
da Mulher’ e, em nome de
todas as mulheres do município, receberam homenagens especiais as irmãs
professoras Maria Norma
Portal R3

Ana Maria, jornalista presidente do Cepam –
Centro de Promoção e Assistência à Mulher foi a
palestrante
Portal R3

e Therezinha Salgado Marcondes, e a vereadora local,
Gislene Cardoso. As homenageadas receberam certiﬁcados de honra ao mérito
emitidos pela APL.
Animando a noite no
palacete, na sede da secular
Corporação Musical Eu-

terpe, houve apresentação
musical com Kleber Santiago ao violão e declamação
de poemas alusivos à data
pelos poetas: Maurício Cavalheiro (acadêmico), Rhosana Dalle (acadêmica),
João Paulo Ouverney (acadêmico) e Heleno Alves.
Portal R3

As irmãs, professoras Maria Norma (acadêmica
também aniversariante naquele dia) e Therezinha
(à direita), memórias vivas da história de
Pindamonhangaba, receberam certiﬁcados de honra
ao mérito

João Paulo Ouverney
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Também foi homenageada a representante das
mulheres no Legislativo deste município, Gislene
Cardoso. Na foto, ao lado da presidente da APL,
escritora Bete Guimarães

Músico Kleber Santiago animou a plenária dedicada
às mulheres
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Professores municipais participam de
formação para segurança no trânsito
Visando a preparação
de motoristas mais conscientes e um trânsito mais
seguro, 60 professores
dos 4º anos da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba participaram, no dia 30 de março,
da formação do programa
Caminhos para a Cidadania. Esta é uma parceria
entre a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura e o Instituto CCR.
As formações visam
uma reﬂexão sobre as temáticas da educação no
trânsito e proporcionam
um aperfeiçoamento da
prática. Neste encontro,
os professores vivenciaram práticas abordadas
no material didático desenvolvido pelo instituto e foram sensibilizados
quanto aos riscos de uma
direção irresponsável.
Além da formação dos
educadores, o Instituto
CCR oferece livros que
poderão ser aplicados em
sala de aula, com os 1.794
alunos dos 4º anos. Essa é

uma oportunidade que esses educadores têm para
colaborar na formação
dessas crianças, para que
sejam, no futuro, melhores motoristas e, consequentemente, um trânsito
mais seguro.
Caminhos para
a Cidadania
Considerado o maior
programa privado de Educação de Trânsito do país,
o “Caminhos para a Cidadania” leva noções e vivência sobre Educação de
Trânsito e Meio Ambiente
aos educadores da rede
municipal das 36 cidades
às margens da via Dutra.
Por meio dos encontros
temáticos
promovidos
pela CCR NovaDutra, o
programa capacita professores com atividades que
possam ser aplicadas em
salas de aula.
Além dos conceitos de
Educação de Trânsito e
Meio Ambiente, ações de
cidadania também são
protagonistas do programa, desenvolvidas e apli-

Time do Emprego
abre inscrições em
Pindamonhangaba
Divulgação

O Time do Emprego,
programa estadual coordenado pela Secretaria
do Emprego e Relações
do Trabalho (Sert), em
parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, abre inscrições
para formação de uma
nova turma em Pindamonhangaba. São 30
vagas disponibilizadas
para maiores de 16 anos
que estão à procura de
capacitação na busca
de oportunidades no
mercado de trabalho.
Os interessados podem se inscrever até 17 de
abril, no Posto de Atendimento ao Trabalhador –
PAT, que ﬁca na avenida
Albuquerque Lins, 138. O
atendimento é realizado
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 16 horas. É necessário apresentar CPF,
RG, carteira de trabalho
e número do Programa de
Integração Social (PIS) –
caso possua.
O início desta turma
será em 25 de abril, às 8
horas, no PAT.
Time do Emprego

O Time do Emprego é um programa para
orientar e preparar o trabalhador na busca de um
emprego compatível com
seus interesses, habilidades e qualiﬁcação proﬁssional.
Os participantes formam um “time”, um grupo, para troca de experiências e procura conjunta
por emprego ou ocupação.
Durante esses encontros,
eles recebem orientações
sobre elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego, são
incentivados a conhecerem a si mesmos e suas habilidades e competências e
estabelecem metas de trabalho e de vida – para que
tenham sucesso na busca por uma colocação no
mercado de trabalho.
Como funciona
O conteúdo do Time
do Emprego é desenvolvido durante 12 encontros
(uma ou duas vezes por
semana), de três horas
cada um, com grupos de
20 a 30 pessoas.

Divulgação

Professores são formados para serem multiplicadores, preparando cidadãos mais conscientes
cadas por profissionais
especializados contratados pela Concessionária. Com a capacitação oferecida pela
CCR NovaDutra, os
professores são formados para tornarem-se
multiplicadores e formadores de cidadãos

mais conscientes para
o futuro.
O principal objetivo do
programa é que os conceitos sejam incluídos no
conteúdo programático
das matérias em toda a
grade curricular das escolas municipais, com Educação de Trânsito para a

4º série, e Educação Ambiental para o 5º ano.
Desde 2005, mais de 1
milhão de crianças e de
37 mil professores foram
beneficiados pelo Caminhos para a Cidadania
no eixo da via Dutra. O
projeto socioeducacional foi eleito “o melhor

programa de responsabilidade social do setor
em todo o mundo” pela
International
Bridge
Tunnel and Turnpike
Association (IBTTA) - a
maior e mais importante
associação internacional
de concessionárias de
rodovias.

“Guarda com Bike” recebe
capacitação da Polícia Militar
Os guardas municipais que estão atuando
na “Guarda com Bike”
participaram, no dia 17
de março, de uma formação em policiamento
de bicicleta, ministrada
pela PM. A entrega dos
certiﬁcados foi realizada na sexta-feira (31),
no gabinete do prefeito
de Pindamonhangaba,
Isael Domingues, com
a presença do comandante do 5º Batalhão
da Polícia Militar do
Interior “General Júlio
Salgado”, tenente-coronel PM Mauro Akira
Morishita, e do comandante PM de Pindamonhangaba, capitão PM
Ricardo Prolungati.
Inicialmente,
a
“Guarda de Bike” é formada por cinco guardas municipais, que
participaram
dessa
formação. O instrutor
foi o cabo PM Clóvis,
que é formado como
multiplicador em policiamento com bicicleta, e transmitiu importante conteúdo para a
formação dessas equipes da Prefeitura.
De acordo com o secretário de Proteção e
Bem-Estar ao Cidadão,
José Sodário Viana,

Divulgação

Prefeito ao lado do tenente-coronel Morishita, PM Clóvis e capitão Prolungati
essa formação contribui
para que os guardas municipais tenham as técnicas de policiamento
de bicicleta, garantindo
mais segurança pessoal
e para a comunidade.
“Há previsão de ampliação no grupo de guardas
de bicicletas na cidade e
será montado um novo
curso para a formação
dessas novas equipes”,
adiantou o secretário.
Atualmente, os “Guardas com Bike” realizam
a ronda no Parque da Cidade, Bosque da Prince-

sa e nas principais praças centrais da cidade.
Segundo o prefeito de
Pindamonhangaba, Isael Domingues, esse novo
patrulhamento vai colaborar com a segurança
da cidade. “Os principais
objetivos do projeto são
garantir a segurança do
cidadão, por meio de melhores condições de trabalho e aperfeiçoamento
dos guardas que, além
das bicicletas personalizadas, também ganharam
uniformes e novos equipamentos de segurança”,

aﬁrmou o prefeito.
Além da capacitação
dos guardas de bicicleta, a Prefeitura está ampliando a parceria com
a Polícia Militar para
a realização de outro
evento de formação e
capacitação, desta vez
direcionado para todos os 106 guardas e
17 agentes de segurança municipais. Será um
simpósio
abrangendo
diversos temas voltados
à segurança e patrulhamento, previsto para ser
realizado em maio.
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– CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PINDAMONHANGABA

Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 2017/2019

Convocação da 1ª reunião do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba na data de 06 de abril, quinta-feira, as 16:00 hs.

PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O MANDATO
2017/2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PINDAMONHANGABA – CMDCA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal
2.626/91, bem como diretrizes aprovadas na 2ª Reunião Extraordinária do CMDCA-Pinda., no dia
28 de março de 2017, vem CONVOCAR os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no
município de Pindamonhangaba/SP para o credenciamento e inscrição de representantes visando
a participação na Assembleia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão
integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Gestão 2017/2019,
cujas normas são regidas pelo presente Edital.

- Claudia Maria Vieira Domingues - Presidente
- Aurea Maria Piorino Vinci
- David Ângelo Nerosi
- Jucélia Batista Ferreira
- Leticia Fujarra de Paula Santos
- Marcio Renato Rodrigues dos Santos
- Maria Aurea Marques
- Rodrigo Souza Godoi

REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocados os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento
e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de
Pindamonhangaba para votar, bem como serem votados às 16 (dezesseis) vagas de representação
da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba, sendo 8 (oito) vagas titulares e 8 (oito) vagas
para suplentes, seguindo ordem de classificação na votação, nos termos deste Edital do CMDCAPindamonhangaba.

Claudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba

I - DA COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 28 de março de
2017, os seguintes conselheiros:
I – Miriam Persia M. Andrade e Ione Almeida Barbosa (poder público);
II – Ana Maria Rita Gomes e Maria Giovana do Amaral (sociedade civil).
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os critérios
definidos neste edital;
II - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande
circulação.

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – CEP 12.400-220
Tel./Fax: (12)3643-2223
E-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 54, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO REPASSE PÚBLICO DOS
RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD ÀS ENTIDADES
ABAIXO DESCRITAS PARA FINANCIAMENTO DE
PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

II – DO CREDENCIAMENTO E INDICAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO
DA ASSEMBLEIA
Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos representantes para a assembleia deverá ser feito
diretamente na sede do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba, à Rua Albuquerque Lins, 138, São Benedito, Pindamonhangaba/SP (PAT),
das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h00, impreterivelmente, da publicação do presente edital, até o
dia 13 de abril de 2017.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 5°. Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos e
pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba
deverão demonstrar no momento da sua inscrição:
I – Para Entidade de atendimento:
Ficha de inscrição (conforme modelo)
Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.
II – Para os Movimentos de defesa dos direitos e Entidades de Estudos e Pesquisas:
Ficha de Inscrição (conforme modelo)
Comprovação de existência.
III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO
Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos e, bem como a relação
de indeferimento até o dia 18 de abril de 2017.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será
de 02 (dois) dias úteis, contadas da data da publicação no Diário Oficial da Cidade ou Jornal de
grande circulação, ou seja, de 19 de abril de 2017 até 20 de abril de 2017.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, à Rua Albuquerque Lins, 138,
São Benedito, Pindamonhangaba, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h00 e serão julgados pela
Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser afixada na Casa dos Conselhos – Sede do CMDCA no
dia 24 de abril de 2017.
IV - DOS CANDIDATOS
Artigo 8º As indicações de representantes apresentadas e devidamente credenciadas farão o
candidato, necessariamente, o seu representante no CMDCA, na Gestão 2017/2019.
Artigo 9º - Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos e
pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba
indicarão até 2 (dois) representantes, por escrito, conforme modelo anexo.
V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 25 de abril de 2017,
às 16h30, e a Posse dos mesmos, às 17horas do mesmo dia, no Auditório da Prefeitura Municipal.
Paragrafo único – somente poderá ser votado o candidato que estiver presente na reunião, tendo
por tolerância 15 minutos de atraso.
Artigo 11. Participarão da eleição, como candidatos e eleitores, os representantes com as inscrições
devidamente deferidas pela Comissão Eleitoral.
Artigo 12 – Os representantes dos movimentos de defesa dos direitos, das entidades de
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no
município de Pindamonhangaba poderão votar em até quatro candidatos, em cédula especifica
distribuída pela Comissão de Eleição.
VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem
de votação.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação
do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata da assembleia com os resultados do
pleito.
Artigo 16. A posse da nova Gestão será no dia 25 de abril de 2017, às 17 horas, no Auditório da
Prefeitura, logo após a posse será realizada a eleição da diretoria.
Artigo 17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
RESUMO DAS DATAS
Período de inscrição
Publicação até 13/04/2017
Publicação da lista dos inscritos habilitados
18/04/2017
Prazo recursal
19/04/2017 à 20/04/2017
Publicação do resultado dos recursos 24/04/2017
Assembleia para a Eleição e Posse
25/04/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.806, DE 07 DE MARÇO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso da competência prevista no
inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica
do Município e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Municipal
nº 4.211 de 20 de setembro de 2005,

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das
atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,
Considerando as deliberações da 2ª reunião ordinária, ocorrida em 7 de março de 2017, e
da 1ª reunião extraordinária, ocorrida em 14 de março de 2017,
Resolve:
Art. 1º - DIVULGAR à sociedade que foi aprovado o repasse de recursos públicos
provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o quadro
abaixo:
Nº

Entidade

Ação ou Projeto
da entidade, implantação

1 Lar da criança Irmã Julia

R$ 89.825,89

medidas segurança e
aplic. Rec. Humanos

2

3

4
5
6
7

8

Casa Transitória Fabiano de Cristo de

Espaço da Criança

Pindamonhangaba

Anália Franco-2017

Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente
- Apamex

R$ 116.295,30

Prevenção ao uso de
R$ 36.000,00

álcool e outras drogas
para adolescentes

Associação de Salesianos Cooperadores de

Sinfonia / Resgatando

Pindamonhangaba

Vidas

R$ 158.000,00

Associação de Coalizões Comunitárias Antidrogas do
Brasil
Associação para auxilio da criança e do

Criado pela Lei
nº. 2.626
de 19/12/1991
EmMunicipal
Busca do
Melhor
R$ 45.000,00
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – CEP 12.400-220
Tel./Fax: (12)3643-2223
adolescente
E-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Projeto Saúde e Equilíbrio

- Projeto Crescer
IA3 - Instituto de Acolhimento e Apoio ao

R$ 100.000,00

Programa de Educação

RESOLUÇÃO N. 54 DE 30 DE MARÇO
DE 2017.
R$ 184.000,00

Adolescente

para o Trabalho

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba - APAE

Vidas /Acertar o Passo

9 Liceu Coração de Jesus

R$ 132.500,00

Fazendo Arte
Brinquedoteca: A Arte de

10 Obra Padre Vita

Aprender Brincando

R$ 37.500,00
R$ 35.000,00

11 Lar São Judas

Criança em Movimento

R$ 53.600,00

12 Associação Corporação Musical Euterpe

Projeto Aprendiz – CME

R$ 40.000,00

Art. 2º - INFORMAR às entidades que tiveram os recursos aprovados que após a assinatura
do Contrato com a Prefeitura, as mesmas deverão apresentar uma cópia do Contrato assinado ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 3º - DECLARAR que esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2017.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

I- Pregoeiros

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 078/17 - LIMPEZA

II – Equipe de Apoio:
l) MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO - Atendente - Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de março de
2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.826, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, Resolve designar o servidor Marcos
Aurélio Vitali Cabral para exercer a função de Gerente de Divisão Zoonoses, a partir de 03 de
março de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de março
de 2017.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de março de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 080/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) RENATO MENDONÇA, responsável
pelo imóvel, situado a RUA ALFREDO VALENTINI, Nº 85, Bairro CENTRO, inscrito no município
sob a sigla SE110104024002, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

DECRETA:
Art. 1° Fica decretada a intervenção do Lar da Criança Nova Esperança, entidade inscrita no
CNPJ/MF sob nº 45.381.258/0001-13, com sede na Rua José Benedito Romão Júnior nº 91, neste
Município.
Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, a Administração Pública Municipal, por meio
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, realizará a intervenção administrativa necessária ao
restabelecimento do atendimento desenvolvido pela entidade requisitada.
Art. 2° A intervenção de que trata este Decreto objetiva sanar as irregularidades administrativas
e financeiras e garantir o pleno funcionamento do Lar da Criança Nova Esperança, melhorando e
ampliando os serviços assistenciais.
Art. 3° Para fins deste Decreto será nomeado um Interventor, o qual responderá diretamente
à Secretaria de Saúde e Assistência Social, tendo plenos poderes de gestão administrativa,
organização do quadro de pessoal, inclusive equipe técnica, estando investido das atribuições
destinadas à consecução do objeto deste Decreto, podendo praticar todos os atos de gestão
inerentes ao desempenho das suas funções.
§1º O Interventor poderá delegar competências a auxiliares ou prepostos, excetuadas aquelas
relativas à movimentação de recursos financeiros, contas bancárias e assunção de obrigações/
compromissos referentes ao patrimônio sob intervenção, as quais são de sua competência privativa.
§2º A fim de prestar apoio técnico ao Interventor, será constituída uma Comissão Executiva, por ele
presidida, composta por 3 (três) membros com conhecimentos na área de contabilidade/prestação
de contas, administração e assistência social, respectivamente.
§3º O Interventor deverá apresentar relatório mensal ao Prefeito Municipal descrevendo, de modo
circunstanciado, as atividades desenvolvidas e a situação patrimonial e fiscal da entidade.
Art. 4° Com a finalidade de assessorar o Prefeito Municipal, será criada uma Comissão de
Gerenciamento do Lar da Criança Nova Esperança, encarregada de acompanhar a execução das
atividades desempenhadas pelo Interventor e Comissão Executiva.
Art. 5° A Comissão de Gerenciamento do Lar da Criança Nova Esperança será composta por 7
(sete) membros, assim distribuídos;
I - um membro da Secretaria de Saúde e Assistência Social;
II - um membro da Secretaria de Gabinete;
III - um membro da Secretaria de Finanças;
IV - um membro da Secretaria de Negócios Jurídicos;
V - um representante do Conselho Municipal de Assistência Social;
VI – dois representantes do Lar da Criança Nova Esperança.
§1º A Comissão de Gerenciamento do Lar da Criança Nova Esperança será presidida pelo membro
da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
§2º A comissão poderá solicitar a colaboração de órgãos e instituições municipais, estaduais e
federais, públicas ou privadas, para o desenvolvimento dos seus trabalhos, nos limites de sua
competência.
Art. 6° A intervenção vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis se necessário
for, e cessará assim que cumprido o seu objetivo.
Art. 7° As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias e consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se
necessário, dentro dos critérios e limites previstos em lei.
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2017.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de março de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Assuntos Jurídicos

Teatro Transformando
para Continuar Atendendo

R E S O L V E:
Art. 1º Incluir na Portaria Geral nº 4.767, de 09 de janeiro de 2017, que designa Pregoeiros e
Equipe de Apoio, os servidores a seguir indicados:

- TATIANA PEREIRA DE PAULA – Recepcionista - Departamento de Licitações e Contratos
Administrativos
- MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO – Atendente – Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos

Valor Total - R$

Melhoria das instalações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.410, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Decreta a requisição administrativa da entidade Lar da Criança Nova Esperança, visando à
preservação dos serviços de acolhimento prestados às crianças e adolescentes no âmbito deste
Município e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, combinado com a Lei nº 8.742/93, e
CONSIDERANDO que ao Poder Público compete prestar assistência social a quem dela necessita,
pois constitui um dos direitos básicos de todo cidadão;
CONSIDERANDO que cabe ao Estado, por intermédio de um de seus entes federativos, intervir,
sempre que necessário, visando garantir tal assistência;
CONSIDERANDO que a ação do Município, neste campo da assistência social, tende a ser mais
eficaz, porquanto se encontra ele em constante e estreitada relação com a sua população, em
melhores condições, portanto, de conhecer as suas necessidades mais urgentes;
CONSIDERANDO que o Lar da Criança Nova Esperança, entidade assistencial de caráter
social e sem fins lucrativos, sediada neste Município, que tem por finalidade atender crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social, oferecendo acolhimento institucional fruto das demandas
oriundas do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e da Juventude, vem passando por sérias
dificuldades administrativas e financeiras;
CONSIDERANDO que o relatório elaborado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social, inserto no Processo Administrativo nº 10.344/2017, aponta várias irregularidades
naquela entidade, a exemplo da má gestão de recursos financeiros, do comprometimento dos
processos de prestação de contas, bem como da carência de mão de obra, de bens de consumo
e de materiais de expedientes, além de outras, o que vem comprometendo, sobremaneira, a
prestação dos seus serviços assistenciais em prejuízo aos menores, e, via de consequência, à
população;
CONSIDERANDO que tais irregularidades foram objeto de apontamento pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo no âmbito das Ações Civis Públicas n.º 0009966.59.2013.826.0445, 100466257.826.0445 e, mais recentemente, no processo n.º 0001160-93.2017.826.0445;
CONSIDERANDO que a situação acima exposta impõe que o Município interfira naquela entidade
objetivando sanar os problemas verificados e garantir a continuidade dos relevantes serviços
assistenciais por ela prestados;
CONSIDERANDO que vige a decisão judicial liminar exarada em 29/03/2017, a qual determina
que o município acolha dignamente os menores, promova os mecanismos de fortalecimento de
vínculos e, ainda, que disponibilize os funcionários (técnicos, professores, merendeiras, auxiliares
de limpeza dentre outros) necessários para assegurar os direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO a função social da propriedade prescrita no art. 5º, XXIII e XXV, da Constituição
Federal e a possibilidade especial de requisição da propriedade particular, sobretudo nos casos de
ameaça ou solução de continuidade de serviços essenciais;
CONSIDERANDO, por fim, que o instituto de direito público da intervenção na modalidade
requisição administrativa é o meio legalmente válido para que o Poder Público Municipal possa
garantir a manutenção do adequado funcionamento das instalações do Lar da Criança Nova
Esperança, fazendo-o operar com os recursos disponíveis mediante o uso das instalações físicas
utilizadas pela àquela entidade assistencial,

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) NADIA NOGUEIRA DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel, situado a RUA PONCIANO PEREIRA, s/nº, Bairro JARDIM ELOINA,
inscrito no município sob a sigla SE23.07.10.026.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.412, DE 03 DE ABRIL DE 2017.
Regulamenta a utilização dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, referentes a
processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município de
Pindamonhangaba seja parte, conforme dispõe a Lei Complementar n° 151, de 5 de agosto de
2015.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do art. 11 da Lei Complementar n.º 151, de 5 de agosto de 2015,
DECRETA:
Art. 1° Fica regulamentada a utilização dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro,
referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, em que o
Município é parte, nos termos da Lei Complementar n° 151, de 05 de agosto de 2015.
Art. 2° O Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais, a que se refere o art. 3°, § 1° da Lei
Complementar n°151, de 05 de agosto de 2015, será mantido no Banco do Brasil S/A e observará
os seguintes critérios:
I - O Fundo de Reserva dos Depósitos judiciais, jamais manterá saldo inferior ao montante
correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do
disposto no art. 3°, § 1° da Lei Complementar n° 151, de 05 de agosto de 2015, devendo tal
condição ser observada a cada transferência realizada na forma do caput do referido dispositivo;
II - O Fundo de reserva dos Depósitos Judiciais será recomposto em até quarenta e oito horas
após a comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites
estabelecidos no § 3° do art. 3° da lei Complementar n° 151 de 05 de agosto de 2015;
III - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial
ou administrativa, serão observadas as disposições do art. 8° da Lei Complementar n° 151, de 05
de agosto de 2015; e
IV – Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o ente federado, ser-lhe à transferida
a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do §3° do art. 3°, acrescida da
remuneração que lhe for originalmente atribuída, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n°
151, de 05 de agosto de 2015.
Art. 3° Compete ao Secretário da Fazenda e Orçamento a realização dos atos necessários à
operacionalização e manutenção do Fundo de reserva dos Depósitos Judiciais de que trata a Lei
Complementar n° 151, de 2015, junto à instituição financeira gestora do Fundo de Reserva dos
Depósitos Judiciais.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2017.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de abril de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Assuntos Jurídicos

RESOLUÇÃO N. 54 DE 30 DE MARÇO DE 2017.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba convocados
e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 03ª Reunião
Ordinária 2017, cuja pauta vem a seguir:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 079/17 – Reforma de Calçada

Pauta

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sra. NADIA NOGUEIRA DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel, situado a RUA PONCIANO PEREIRA, s/nº, Bairro JARDIM ELOINA,
inscrito no município sob a sigla SE23.07.10.026.000, para que efetue a Construção de calçada
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de
que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO,
CADASTRO FISICO.






João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Local: Praça Barão do Rio Branco, 22, Centro. Antiga Casa e Cadeia ( Palacete Tiradentes ) - Sede
Academia Pindamonhangabense de Letras
Data: 04/04/2017 as 18:00.
Tempo estimado de duração: 2 horas.

COMUNICADO
YOSHIAKI ODAN E OUTRO, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em
Pindamonhangaba Sp, CNPJ - 08.451.922/0001-27. Declara que Rubens da Costa
com CTPS nº 51288 - 195 - SP, Rg nº 52.915.516-3, está ausente do emprego desde
o dia 05/03/2017, configurando assim Abandono de Emprego, de acordo com as Leis
Trabalhistas Vigentes.

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico
de Pindamonhangaba.

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO
CNPJ: 07.836.140/0001-43

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016
ATIVO
PASSIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 016/2017 (PMP 10389/2017)
Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva
de fogões e fornos instalados nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo
de referência”, com entrega dos envelopes até dia 18/04/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017 (PMP 10393/2017)
Para “aquisição de papel sulfite A4 para consumo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
pelo Wperíodo de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 12/04/17 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 (PMP 10399/2017)
Para “aquisição de areia média lavada para ser utilizada pela usina de asfalto e artefatos de
concreto, conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos
envelopes até dia 18/04/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
Banco Conta Movimento
Aplic Financeiras Liq Imediata
CRÉDITOS E VALORES
Outros Créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

Página 1
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2016

Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP: 12440-220 – Pindamonhangaba – SP

RECEITAS

PASSIVO CIRCULANTE
736,52
50,00
747,02

Fornecedores

1.533,54

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

600,00
-

-

Patrimônio Social
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

1.533,54

ADILSON LIMA DA SILVA
Diretora Presidente
CPF: 251.875.468-72

TOTAL DO PASSIVO

RECEITAS DE SUBVENÇÕES
Subvenção Municipal
Subvenção Estadual
Subvenção Federais

-

RECEITAS FINANCEIRAS

-

RECEITAS DIVERSAS

600,00

PATRIMÔNIO SOCIAL
- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004946-34.2006.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MSA Produtos Agropecuários Ltda. (CNPJ n° 02.191.589/000188), Roberto José Franco da Silva (CPF n° 325.176.738-02) e Carmem Miranda da Silva (CPF n° 148.898.22879), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 6.205,49 (junho de
2006). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se
o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de fevereiro de 2017.

Comissão Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso
Capela do Sant’Anna
Igreja São José
Estrada de Ferro Central do Brasil

933,54
933,54

1.533,54

Rendas de Aplic Financeira

Receitas Eventuais

TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS TRIBUTARIAS

Impostos Taxas e Contribuições

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais
Despesas c/ Serviços
Despesas Financeiras Gerais

TOTAL DAS DESPESAS

SUPERAVITS DO EXERCÍCIO

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0
CPF: 789.119.078-04

20.182,17
900,00
1.517,50
12,79
1.049,34
23.661,80

(4,67)
(22.794,78)
(855,55)
(23.655,00)

6,80
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Copa Regional inicia quartas de final
Luís Cláudio/Portal R3

(COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE)
***
No domingo (2), oito times entraram em campo
para a disputa da primeira partida das quartas de
ﬁnal da Copa Regional
de Futebol Amador. Os
resultados foram: Araretama e Castolira empataram em 0 a 0; Vila São
José enfrentou, em casa, o
Bandeirante e venceu pelo
placar de 1x0; Gurilândia
(Taubaté), recebeu o Acadêmicos (Guaratinguetá)
e venceu de 4x1; Jardim
Santana
(Tremembé)
derrotou o Floresta (Tremembé) por 3x0.
Os times voltam a se
enfrentar neste domingo
(9) para deﬁnir a classiﬁcação para as semiﬁnais.
Os jogos serão: Castolira
e Araretama no Santa Cecília; Bandeirantes e Vila
São José no Tio Nê; Acadêmicos e Gurilândia na
Aﬁzp; e Floresta e Jardim
Santana no Ramirão.

Times terão nova chance no próximo domingo (9) quando acontecem as partidas de volta

Salonão: jogos
desta semana
(COLABOROU COM O TEXTO_
VÍCTOR BELMONTE)
***
Na sexta feira (31), quatro times disputaram a
terceira rodada da competição. Na primeira partida,
Eagles e Crispim empataram em 1x1; em seguida,
o Araretama derrotou o
Metralha por 4x1.
A quarta rodada acontece nesta terça feira (4),

com dois jogos na quadra
da Apae. No primeiro, às
19 horas, jogam Crispim
e Borussia; depois, às 20
horas, Fênix e Vila São
José.
A quinta rodada será
na quarta-feira (5), no
ginásio José Ely de Miranda, o Zito. Às 19h30,
jogam Morumbi e União
Futsal; às 20h30, Metralhas e Prainha.

Seletiva deﬁne equipe de
judô para Jogos Abertos
da Juventude e Regionais
Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.411, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
Decreta a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves
Monteiro, s/nº, Bairro Araretama, inscrito na Matrícula nº 718 assentada no Cartório de Registro de
Imóveis de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do art. 5º, XXIII e XXV, cumulado com art. 225 da Constituição Federal, combinado com
a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, e demais dispositivos correlatos,
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo
especialmente ao Poder Público a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos
territórios.
CONSIDERANDO que cabe ao Estado, por intermédio de um de seus entes federativos, intervir,
sempre que necessário, para assegurar a prevalência dos interesses públicos;
CONSIDERANDO que a capacidade operacional do transbordo (local de armazenamento provisório)
situado no aterro sanitário municipal e destinado ao recebimento de resíduos da construção civil,
está comprometida, não tendo mais condições de receber adequadamente os detritos.
CONSIDERANDO que não há no município outro imóvel devidamente licenciado ou que apresente
os requisitos ambientais mínimos necessários para disposição adequada dos resíduos da
construção civil.
CONSIDERANDO que a população local não dispõe de área adequada para o descarte de inertes,
de modo a colocar em risco a saúde pública, na medida em que o rejeite irregular e descontrolado
colabora com a criação de ambientes favoráveis para proliferação de vetores de doenças
infecciosas diversas;
CONSIDERANDO que os relatórios elaborados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, insertos no Processo Administrativo nº 3.814/2017,
apontam que o imóvel objeto da requisição conta com a licença de operação ativa (n.º 3005264)
expedida pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em nome da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba e com validade até 24/06/2021;
CONSIDERANDO que a situação acima exposta impõe que o Município se valha da excepcional
intervenção na propriedade privada, a ﬁm de sanar os problemas veriﬁcados e garantir a
continuidade dos relevantes serviços de destinação de resíduos;
CONSIDERANDO a função social da propriedade prescrita no art. 5º, XXIII e XXV, da Constituição
Federal e a possibilidade especial de requisição da propriedade particular, sobretudo nos casos de
ameaça à saúde pública ou comprometimento da continuidade na prestação de serviços essenciais;
CONSIDERANDO, por ﬁm, que o instituto de direito público da requisição administrativa é o meio
legalmente válido para que o Poder Público Municipal possa garantir a destinação adequada dos
resíduos da construção civil, assegurando, assim o pleno atendimento à legislação sanitária e
ambiental,
DECRETA:
Art. 1º Fica decretada a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves
Monteiro, s/nº, Bairro Araretama, com Matrícula sob o nº 718 assentada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis deste Município.
Art. 2º A requisição de que trata este Decreto tem por objetivo a utilização do imóvel discriminado
no art. 1º para disposição adequada dos resíduos da construção civil.
Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com suporte da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária e da Secretária Municipal de Infraestrutura e
Planejamento, autorizada a adotar junto aos organismos competentes as medidas necessárias à
operacionalização do aterro de inertes.
Art. 4º A requisição vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis se necessário
for, e cessará tão logo o município providencie e licencie outro imóvel apto a receber os resíduos
da construção civil.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias e consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se
necessário, dentro dos critérios e limites previstos em lei.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior
Secretário de Serviços Públicos
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de março de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

Os treinamentos para as duas competições terão início nos próximos dias
Pindamonhangaba já
tem deﬁnidas as equipes
que representarão a cidade nas competições
de judô dos Jogos Regionais e Jogos Abertos da Juventude. A
seletiva municipal foi
realizada no domingo
(2), no Centro Esportivo João do Pulo, que foi
aberta a todos os atletas
da modalidade interessados.

Para participar dos
Jogos Abertos da Juventude, que começam
ainda neste mês (fase
sub-regional), classiﬁcaram-se os atletas: Mateus Guilherme (-55kg),
Tales Borges (-66kg),
Pedro Gonçalo (-73kg),
Nathan Lopes (-81kg),
Nathan Coelho (-90kg)
e Matheus Modesto
(-100kg); e no feminino, Thainara da Silva

(-57kg), Bianca Ferreira
(-70kg), Maria Fernanda Chinaqui (-78kg) e
Maria Eduarda Siqueira
(+78kg).
Para os Jogos Regionais: Vitor José Santos
(-55kg), Bruno Silva
(-60kg),
Alessandro
Lima (-66kg), João Paulo Coelho (-73kg), Dennis Salomão (-81kg),
Victor Dias (-90kg),
Pablo Senna (-100kg)

e Luís Antônio Nunes
(+100kg); e no feminino, Verônica Salgado
(-52kg), Thaís Borges
(-57kg), Tainá Borges(
-63kg), Bianca Ferreira (-70kg) e Lucimara
Rosa (-78kg).
Os treinamentos para
as referidas competições, que serão realizadas em junho e julho, terão início nos próximos
dias.
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TERÇA-FEIRA
Divulgação

Proﬁssionais de saúde, educação, familiares e amigos se solidarizaram pelo respeito às diferenças

Movimento “Diferente é o mundo que
queremos” leva dezenas de pessoas à
praça Monsenhor Marcondes
“Você não e igual a mim / Eu não sou igual a você / Mas nada disso importa /
Pois a gente se gosta / E é sempre assim que deve ser!”.

C

omo na canção de Jair Oliveira, é
assim que deve ser: com respeito
às diferenças! E que este respeito
comece em casa e se estenda por toda
uma sociedade. Foi com este objetivo que
a praça Monsenhor Marcondes, em Pindamonhangaba, foi tomada por dezenas
de pessoas que se aderiram ao movimento “Diferente é o mundo que queremos!”
A iniciativa mobilizou as pessoas que
passaram pelo local na manhã do último
sábado, 1º de abril. De acordo com a organizadora do evento, a psicopedagoga,
Bruna Monteiro, a caminhada contou
com a participação de 56 proﬁssionais
das áreas de Saúde e de Educação, além
de familiares e amigos.
O primeiro passo foi dado, mas ela
acredita que este foi somente o início
de uma longa caminhada. “Não paramos ali. Outros virão, com certeza!
Precisamos refletir o modo pelo qual
a sociedade pensa a deficiência, seja
ela qual for”, afirma Bruna. “Nessa
perspectiva, acredito na importância

de modelos integrativos, pois precisamos estar juntos à família, ao trabalho
terapêutico e à escola, e pensar em
mudanças estruturais e políticas, e instrumentalizar a participação de todos
no entendimento das deficiências e de
suas particularidades.”
Para Bruna, não existe receita pronta. “O que queremos com o projeto é
unir forças: saúde, educação e família na
tentativa de buscar parcerias políticas
públicas e privadas e iniciativas coletivas. Assim, aprenderemos com a diversidade, superando nossos desaﬁos de cada
dia formar e instrumentalizar protagonistas do nosso amanhã”, ressalta a
psicopedagoga. “Acredito que um dia
não falaremos de inclusão, pois todos
perceberão a importância e a diferença
entre integrar e incluir. Sem o esforço
de todos os proﬁssionais envolvidos,
instituições, empresas, familiares não
conseguiríamos celebrar um dia lindo
como foi este. Aproveito para agradecer
a todos que se envolveram, às escolas,

em especial às equipes do Siciliano,
da Anhanguera e da Unopar, além dos
Conselhos, da Apae, das instrutoras de
zumba, Karina e Luciana Gil e à Família Down de Taubaté”.
“Uma iniciativa muito
válida, pois levamos ao
conhecimento da população
questões importantes sobre
a integração de pessoas
com necessidades especiais.
Entendo que, quanto maior
a divulgação e a participação dos familiares, melhor
será a contribuição para
a redução do preconceito,
ajudando na inserção e
também na acessibilidade das pessoas
Julinha durante o evento
com necessidades
especiais dentro da
sociedade”, comenta
Thiago Vieira, pai
Tão legal, óh, minha gente
da Julinha (foto ao
Perceber que é mais feliz
lado).
Divulgação

Divulgação

/

quem compreende /
Que amizade não vê /
Nem continente /
E o normal está nas
coisas diferentes. /
Amigo tem de toda cor,
de toda raça /
Toda crença, toda graça /
Amigo é de qualquer lugar /
Tem gente alta, baixa,
gorda, magra.
(Jair Oliveira)

Bruna (3ª da esquerda para a direita),
idealizadora da iniciativa, ao lado de
grandes apoiadores da causa

