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Segunda edição do Animacão
Legal terá temática de Festa Junina
Divulgação

No dia 10 de junho, acontece a segunda edição
do Animacão Legal, no Parque da Cidade, em
Pindamonhangaba. Depois da primeira edição do evento
voltado para cães, gatos, e pessoas que gostam de animais, o
Animacão volta agora com a temática caipira.
A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba e protetores da causa animal.
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ATLETA DE PINDA
É BICAMPEÃO
BRASILEIRO DE
JIU-JITSU
Michel Cassiano, atleta de
Pindamonhangaba, conquistou
no domingo (28), a medalha de
ouro no Campeonato Brasileiro
de Jiu-jitsu Master. A competição aconteceu no Ginásio do
Ibirapuera, em São Paulo.

Motoristas e Monitores do Transporte
Escolar passam por capacitação
Divulgação
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15º
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25º

UV 6
Fonte CPTEC/INPE

No último sábado (27), motoristas e monitores do transporte escolar participaram do II
Encontro de Capacitação. A ação reuniu 140 pessoas e aconteceu na Fabad (Faculdade Bíblica
das Assembleias de Deus)
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Editorial
Vida saudável

C

hegou o “Dia do Desaﬁo”! Hoje, até
as 20 horas, milhares de pessoas
irão se aderir ao movimento que
começou na década de 1980, no Canadá,
e segue mobilizando cidades do mundo
inteiro a cada edição. Desde então, a última
quarta-feira do mês de maio é sinônimo de
atividade física.
Muitas cidades entram na disputa para
vencer, algumas apenas para participar e
compartilhar a ideia. Quem sai ganhando
são os participantes, que “saem da rotina”,
mesmo que pelo período de 15 minutos para
se exercitarem com aulas de alongamento,
zumba, caminhada e até atividades mais
extensas como uma partida de futebol ou
uma aula de boxe.
Na verdade, o movimento coletivo é um
convite à importância de se ter hábitos
saudáveis. Isso porque nos dias atuais,
com demandas e horários excessivos de
trabalho, além do contato intenso com
o computares, tablets e celulares, os
proﬁssionais acabam por deixar de lado
aquele momento do “cafezinho” em que
se levantavam e “batiam papo” de cinco
minutos em volta da mesa de café.
Hoje, parece que até a ginástica laboral
caiu em desuso. A prática – orientada
por proﬁssionais, que acontece durante
o expediente, buscando minimizar os
impactos do sedentarismo e a falta de
concentração, por exemplo, – tem sido cada
vez menos estimulada.
Especialistas asseguram que
proﬁssionais que praticam atividades
esportivas e têm hábitos saudáveis
apresentam menos problemas de
saúde, sejam físicos, psicológicos ou de
sociabilização.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2017

Inscrições abertas para
jornalismo cientíﬁco
O
Laboratório de
Estudos Avançados em
Jornalismo (Labjor), da
Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp),
está com vagas abertas
para curso de pós-graduação em jornalismo

cientíﬁco. As inscrições
seguem até o dia 2 de junho na internet.
Interessados deverão
escrever um texto com
até três laudas sobre o
tema: “Jornalismo cientíﬁco em tempos de in-

ternet e redes sociais”.
As provas serão realizadas no auditório 1
da antiga Agência para
a Formação Proﬁssional
da Unicamp. Avaliações
essas que serão escritas e
de proﬁciência em inglês.

As entrevistas serão
realizadas no prédio V
da reitoria, nas salas do
Labjor. A divulgação da
primeira fase acontecerá
no dia 12 de junho, e o
curso terá início em 7 de
agosto.

Detran leiloa 230 veículos
apreendidos na região
O Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP) vai leiloar entre esta quarta-feira (31) e sexta-feira (2),
230 carros e motocicletas
apreendidos por infrações
de trânsito em Lorena.
Inicialmente, será realizado um leilão online
com 197 veículos sem direito à documentação,
destinados a desmonte
para revenda das autopeças. Já é possível dar
lances no site do leiloeiro responsável, em www.
borgesleiloes.com.br.
O fechamento dos lotes
acontece nesta quarta-feira, a partir das 10 horas.
Nesses casos, esses
lotes só podem ser comprados por empresas do
setor credenciadas pelo
Detran.SP.
Os demais 33 veículos
serão vendidos com direito a documentação, isto é,
eles podem voltar a circular.
Esse leilão será realizado simultaneamente nas
formas presencial e onli-

Divulgação

Moto Honda NXR 150, ano 2014 será leiloada com direito à documentação e
lance inicial de R$ 3.000
ne, sexta-feira (2) a partir
das 13 horas. Os lances
ocorrerão no site do leiloeiro responsável (www.
borgesleiloes.com.br)
e
na avenida Tomaz Alves
de Figueredo, 690, Cidade

Vanguarda Literária

Industrial, em Lorena.
Pessoas físicas podem
adquirir apenas veículos
com direito a documentação. O pagamento deve
ser feito à vista. Após o
arremate, os débitos são

baixados e é necessário
que o comprador efetue a
transferência do veículo
para o seu nome, emitindo
um novo documento para
o veículo.

* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

DÚVIDA E FILOSOFIA
A experiência ﬁlosóﬁca envolve, classicamente, dois processos importantes: o
estranhamento do ser
perante o mundo e o
questionamento. O ato
de questionar, estabelecendo portanto dú-

vidas, frequentemente,
possibilitará uma percepção mais profunda,
mais clara e sobretudo
mais ampla de certos
aspectos do nosso processo existencial.
Ter dúvidas é um
desejo evidente de se
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alcançar um conhecimento maior, daí ser
relevante, por exemplo,
para um (a) professor
(a) indagar aos seus
alunos, sempre ao término de sua exposição,
se existe alguma dúvida .O que ele recebe, em
retorno à sua pergunta,
muitas vezes é o silêncio,ou, mais raramente, algumas tímidas
interrogações. Ficamos
a indagar o porquê disso. Ora, muitas vezes
existe a diﬁculdade de
expressão do interrogado, que não encontra
vocábulos para tornarem as suas dúvidas
explícitas, ou o temor
de falar em público.
Entretanto, há uma fenômeno mais além e de
capital importância: o
sentimento que existe
em determinadas pessoas, muitas vezes inconsciente, de que, ter
dúvidas, e, consequen-

temente interrogar, é
expor fragilidade, “falta de conhecimento”,
“diﬁculdade intelectual”, e, para complicar,
some-se a isso, o fato
de que convivemos
numa cultura que valoriza “o parecer inteligente”, “o parecer
informado”, então vamos entender porque
essas pessoas sofrem
ao serem interpretadas como ignorantes,
despreparadas, ao se
exporem com suas perguntas. Pensemos bem:
quando se estabelece
uma conversação entre
as pessoas, parece que
há um enfrentamento
de “conhecimentos”, de
supostas “certezas”, ao
invés de se estabelecer
uma via de mão dupla,
em que haverá a grande oportunidade de um
aprender com o outro e,
crescer junto com esse
outro. Ocorre então um

verdadeiro travamento
desse avanço, e, lamentavelmente, constatamos que a aprendizagem ﬁcou relevada a
um segundo plano, e
colocou-se na frente, na
ribalta, a vaidade pessoal, o terrível orgulho,
a “ferrugem da nossa
alma” como bem pontuou Madre Teresa de
Calcutá.
Vivemos um mundo em que o diálogo
está cada vez mais
difícil, havendo confrontos de “certezas”
que nada constroem
(não parece ser isso,
um dos aspectos dos
movimentos grevistas, com “manipulações de verdades”,
sem tirar o valor das
questões pertinentes
à valorização e remuneração justa do
trabalho?), e são relegados valores mais
nobres do que o real

interesse pelo que
pensa e sente o outro?
É de suma importância, para se caminhar nas veredas do
saber, respeitar quem
observa o mundo de
uma maneira diferente
da nossa perspectiva,
porque isso possibilita horizontes de compreensões e de possibilidades. Aprender a
ﬁlosofar é ter atitudes
indagadoras plenas de
dúvidas que necessitam
de explicações racionais de alguns aspectos
do nosso processo existencial, cuja compreensão existente, às vezes,
não nos satisfaz, e nos
incomoda, tais como:
O que é o ser humano?
É de sua essência ser
bom ou ser mau? Para
onde
caminhamos?
Será que o que realizamos tem realmente
utilidade e vem de encontro ao bem?
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Motoristas e Monitores do
Transporte Escolar participam
de Encontro de Capacitação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou,
no sábado (27), o II Encontro de Capacitação de
Motoristas e Monitores
do Transporte Escolar, na
Fabad (Faculdade Bíblica
das Assembleias de Deus).
O evento foi realizado após
acompanhamento presencial e análise do trabalho
de motoristas e monitores do transporte escolar
– que abrange as áreas
urbana e rural de Pindamonhangaba e o Distrito
de Moreira César - como
sequência do primeiro encontro, realizado no início
do ano, no Teatro Galpão.
O II Encontro reuniu
140 pessoas e teve a coordenação do diretor de
Educação, Carlos José
Laurindo Lemes. A capacitação foi ministrada pelo
responsável do Setor de
Transporte Escolar Lucas
Ouverney, que fez uma devolutiva das avaliações realizadas durante o período
de monitoramento e uma
nova capacitação.
Convivência com os
alunos,
procedimentos
de segurança e casos de
emergência, cuidados no
momento do embarque
e do desembarque, direitos e deveres dos pais são
alguns dos tópicos que
foram fiscalizados nos últimos meses e que foram
abordados durante o encontro.
A importância do transporte escolar, os cuidados
necessários, riscos existentes e a necessária capacitação de todos os envolvidos – Prefeitura, escolas,
professores, pais e principalmente motoristas e monitores, foram abordados
por Lucas Ouverney.
Ele falou ainda sobre
os detalhes que envolvem
o transporte escolar de
alunos: como deve ser feito, determinações legais a
serem cumpridas, cuidados necessários, respeito
à vidas humanas, riscos

DIvulgação

de processos em caso de
qualquer falha, e por isso
mesmo a necessária preparação de todos os profissionais envolvidos nesse
trabalho.
O treinamento ainda
contará com mais duas
etapas, fiscalização e monitoramento e capacitação
final, que deverá ser concluída até o fim deste ano.
Rede Estadual
também passou por
capacitação
No dia 24, aconteceu a
primeira ação de capacitação para os diretores e gestores da Rede Estadual de
Ensino, que foi realizada
na Diretoria Regional de
Ensino.
Durante o treinamento,
foram abordados os assuntos gerais do transporte
escolar: quem tem direito
ao benefício, segurança,
normas de procedimento,
direitos e deveres das escolas e alunos, fiscalização,
entre outros assuntos.
O treinamento também faz parte do plano de
ação do setor de transporte escolar que além dessas
capacitações para os profissionais envolvidos vem
desenvolvendo palestras
nas unidades escolares
com pais e alunos. “É importantíssimo
palestras
de capacitações com os
profissionais envolvidos
com o transporte escolar e
as reuniões com os pais e
alunos onde abordamos os
direitos e deveres dos mesmos para termos um transporte seguro e de qualidade como o que temos hoje
no nosso município”, disse
Lucas Ouverney.
O diretor Carlos José salientou a importância do envolvimento da Rede Estadual
no plano de ação: “Mesmo
sendo aluno da Rede Estadual de Ensino e da Apae, nós
transportamos sobre nossa responsabilidade porque
também são nossas crianças,
filhos de Pindamonhangaba”.

O segundo encontro contou com a presença de 140 pessoas

Profissionais recebem homenagem
pelo tempo de serviço prestado
Dando sequência à iniciativa de reconhecer e de valorizar os profissionais com “mais tempo de
casa”, a Prefeitura de Pindamonhangaba prestou uma homenagem a dois servidores que há mais de
40 anos trabalham para o Executivo.
José Gonçalo dos Santos, de 67 anos, chegou à Prefeitura em 23 de abril de 1975: há 42 anos. Ele trabalha
na subprefeitura de Moreira César e, em mais de quatro décadas de trabalho realizou serviços como capinas,
roçadas, limpeza pública em geral, foi jardineiro e
pedreiro, quando passou a executar pequenas obras e
manutenções em prédios públicos. Desde 1990, é oficial
de pedreiro e realiza atividades como a construção de
galerias, bocas de lobo, calçadas, guias e sarjetas.
DIvulgação

DIvulgação

Eles receberam um
café da manhã e
menção honrosa

Praça do Cruzeiro é revitalizada

Parque das Palmeiras recebe
árvores e plantas ornamentais
DIvulgação

Desde o início de maio, a equipe do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura está realizando um plantio de árvores e
plantas ornamentais no bairro Parque das
Palmeiras. Foram plantadas 48 mudas da

Quem tem uma história semelhante é Nelson da
Silva, o “Nelsinho”, de 58 anos de idade e 43 anos de
casa. Ele é funcionário da Prefeitura desde o dia 1º de
abril de 1974 e já atuou em diversos setores e executou
funções como guarda municipal e ajudante de caminhão, além de atuar no Departamento de Finanças.
Sua função atual é servente de obras e, há dois anos,
trabalha no Parque da Cidade, onde presta serviços de
manutenção e de limpeza do local.

espécie arbórea “cabeça branca” e mil mudas de pingo de ouro. Importante destacar
que as árvores plantadas são de porte médio, para que não alcancem a fiação elétrica existente.

A equipe do Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura finalizou, na última semana, a revitalização paisagística
da Praça do Cruzeiro,
no centro da cidade.
No total, 73 mudas
de diversas espécies
foram plantadas ou
replantadas no local,
valorizando o embelezando a praça.
Foram 35 mudas
de icsórias, 4 de caliandras, 4 de escovas
de garrafa, 8 palmeiras fênix, 6 palmeiras

DIvulgação

Equipe durante plantio na praça do Cruzeiro
triangulares, 8 manacás
de jardim e 8 lágrimas
de cristo, que revitalizaram o pergolado - anteriormente
utilizado
como esconderijo e até
mesmo para o uso de en-

torpecentes, pois foram
encontrados vestígios
no local.
Com o plantio, agora
um dos símbolos históricos do centro da cidade
está mais visível.
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P oder Legislativo

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba participa ativamente
da Campanha do Agasalho 2017
“Sua generosidade aquece a cidade” é o tema escolhido pelo
Fundo Social de Solidariedade para receber o apoio da população

LUIZ CARLOS PINTO

O Presidente do Legislativo Pindamonhangabense, vereador Carlos
Moura – Magrão (PR) determinou a participação
da Câmara de Vereadores
junto ao Fundo Social de
Solidariedade na Campanha do Agasalho 2017,
cujo tema é “Sua generosidade aquece a cidade”.
Até o dia 30 de junho,

o Legislativo receberá doações da população e dos
funcionários que tem à
disposição a caixa de coleta oficial da campanha
realizada pela Administração Municipal.
“Esperamos
receber
uma significativa arrecadação para marcar nossa
presença nesta campanha
que beneficiará nossa população carente. Pedimos
aos moradores dos bair-

ros vizinhos, bem como
toda população que comparece às nossas sessões
que tragam suas doações”, pede o presidente da Câmara, vereador
Magrão.
Todo tipo de agasalhos, cobertores, calçados e roupas podem ser
ofertados. As doações
podem ser depositadas
na caixa de coleta localizada no hall de entrada

do plenário, no horário de
funcionamento da Casa de
Leis, das 8 às 12 horas e
das 13h30 às 17h30 e durante a realização das Sessões Ordinárias e Audiências Públicas. A Câmara
de Pindamonhangaba está
localizada à rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 –
Mombaça, em frente ao
condomínio Paineiras, entre o Fórum e a entrada do
condomínio Real Ville.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Câmara terá postos de coleta da Campanha do Agasalho 2017

Comissões da Câmara se reúnem para discutir projetos
e propor soluções para os problemas do município
Membros das Comissões de “Educação, Cultura, Turismo e Esportes” e “Defesa dos Direitos Humanos,
Cidadania, Segurança Pública e Direitos da Mulher” estiveram reunidos no Auditório Vitório Cassiano
ROBSON MONTEIRO
Os vereadores que integram
as Comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, e de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Direitos
da Mulher estiveram reunidos

na manhã desta quarta-feira, dia
24 de maio, no Auditório Vitório
Cassiano, na Câmara de Pindamonhangaba para debater assuntos
de interesse da população e propor soluções para diversos questionamentos que surgiram nos
últimos dias.
Membros da Comissão
de Educação, Cultura,
Turismo e Esportes
analisam temas e
assuntos de interesse
de Pindamonhangaba

Integrantes da
Comissão de
Defesa dos Direitos
Humanos, Cidadania,
Segurança Pública e
Direitos da Mulher
em reunião
na Câmara

A primeira reunião aconteceu às 8h30 e envolveu os
integrantes da Comissão de
Educação, Cultura, Turismo e
Esportes, vereadores Ronaldo
Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR – Presidente) e Renato
Nogueira Guimarães – Renato
Cebola (PV). A vereadora Gislene Cardoso – Gi (DEM) justificou a ausência. Participaram,
ainda, as assessoras parlamentares, Fabienne Costa Lemes e
Silvia de Castro Rezende. Após
abrir a reunião, o vereador Ronaldo Pipas colocou em pauta o
Projeto de Lei nº 54/2017, de
sua autoria, que “Institui o Programa mãos limpas nas escolas
da Rede Municipal e Cemeis no
município de Pindamonhangaba”. A Comissão decidiu providenciar os estudos necessários
para verificar se já existe Lei sobre incentivo a higiene bucal e a
possibilidade de fusão dos dois
assuntos. Também foi deliberado que será feita uma Avaliação

Jurídica sobre a questão. Outros
temas e assuntos aprovados foram os seguintes: agendar para
o dia 14 de junho, às 8h30min,
reunião com a Dirigente Regional de Ensino, Gicele de Paiva
Giudice e com o Secretário Municipal de Educação e Cultura, Julio
César Augusto do Valle visando
discutir a “Educação Ambiental”
(depósito de material reciclável)
e “Educação no Trânsito” nas escolas de Pindamonhangaba. Os
vereadores ressaltaram, ainda, a
importância da realização da Audiência Pública no próximo dia
31 de maio de 2017, quando irão
abordar a questão do Projeto de
Lei nº 64/2017, que “Dispõe sobre criação na rede municipal de
ensino de Pindamonhangaba o
serviço de disque-denúncia, contra qualquer tipo de violência ou
abuso sexual cometido contra
crianças e adolescentes”.
Direitos Humanos
e Segurança Pública
O segundo encontro de traba-

lho começou às 9h30, e contou
com os membros da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos,
Cidadania, Segurança Pública e
Direitos da Mulher, vereadores
Rafael Goffi Moreira (PSDB –
Presidente) e Ronaldo Pinto de
Andrade – Ronaldo Pipas (PR),
com a ausência justificada da
vereadora Gislene Cardoso – Gi.
Participaram, também, as assessoras parlamentares, Fabienne
Costa Lemes e Silvia de Castro
Rezende e o assessor Danilo Homem de Melo Gomes da Silva.
Eles debateram e analisaram as
questões que envolviam os seguintes temas: análise dos Projetos em tramitação na Casa - nºs
77 e 78/2017. Ficou estabelecido
que no caso do Projeto de Lei
nº 77/2017, de autoria do vereador Rafael Goffi que “Institui a
obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários ou instituições
financeiras, situadas no município de Pindamonhangaba, a utilizarem em suas agências, dotadas

de caixas/terminais eletrônicos
de autoatendimento, película
fumê ou adesivo perfurado nas
portas e paredes de vidro, voltadas à via pública, estacionamento
ou outros locais, de maneira que
impeçam a visualização externa
de pessoas em seu interior” será
realizada uma rigorosa pesquisa para verificar se existe Lei no
município sobre assunto. Em
caso de resposta negativa, ou
seja, não houver nenhuma Lei
semelhante, a Comissão irá elaborar parecer pela legalidade do
projeto. Já na questão do Projeto
de Lei nº 78/2017, de autoria do
vereador Felipe César – FC (PV),
que “Dispõe sobre a responsabilização do autor da pichação e/ou
seus responsáveis”, a Comissão
solicitou que também seja feita
uma pesquisa para constatar se
existe ou não Lei semelhantes na
cidade e, caso exista, os membros
irão fazer uma sugestão ao autor
do Projeto para apresentação de
substitutivo.

Administração Municipal realiza Audiência Pública e
apresenta números e dados financeiros do 1º Quadrimestre de 2017
Prestação de Contas foi feita pelo Secretário de Finanças; contas municipais das áreas da Saúde,
Educação e Administração foram mostradas aos vereadores e à população
LUIZ CARLOS PINTO
O vereador Roderley Miotto
(PSDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, dirigiu a Audiência
Pública relativa à prestação de
contas das Metas Fiscais do 1º
Quadrimestre de 2017, da Administração Municipal, realizada
no dia 26 de maio às 9 horas, no

plenário “Francisco Romano de
Oliveira”, com a participação do
vereador Jorge da Farmácia (PR)
na mesa dos trabalhos.
A Audiência Pública é feita em cumprimento à Lei nº
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem como
principais metas: o Planejamento, o Controle e a Transparência das contas municipais, com
objetivo de levar o município a

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.

reduzir o endividamento e apresentar superavit orçamentário e
financeiro.
O Secretário Municipal de
Finanças, João Carlos Muniz,
abordou na audiência a execução das Receitas e Despesas,
bem como os Resultados Orçamentário, Primário e Nominal,
Restos a Pagar, Despesas com
Pessoal, Dívida Consolidada
Líquida e Aplicação na Saúde e
Educação e Abertura de Créditos Adicionais Suplementares.
Execução Orçamentária
De acordo com a planilha feita pela Secretaria de
Finanças, as Receitas neste
1º quadrimestre apresentaram uma realização de R$
133.857.125,99, que representa
32,3% do Orçamento, no valor
de R$ 433.700.000,00; sendo

R$ 414.968.000,00 de Receitas
Correntes e R$ 18.732.000,00 de
Capital.
As despesas empenhadas até
o 1º quadrimestre representaram
39,7% e as liquidadas 24,6%, do
orçamento anual atualizado.
As despesas empenhadas
registraram um deficit de R$
37.755.853,52 e as despesas liquidadas tiveram um superavit de R$
27.343.864,98.
Resultado primário
O Resultado Primário no 1º
quadrimestre de 2017 apresentou
um superavit de R$ 25.850.538,71.
O valor previsto e atualizado do
Orçamento para o exercício é de
R$ 6.143.588,72, deficitário. Excluem-se desta apuração os valores de Receitas (R$ 1.545.034,44)
e Despesas (R$ 51.708,17).
Neste 1º quadrimestre de

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Audiência Pública apresentou a prestação de contas das Metas Fiscais do
1º Quadrimestre de 2017 da Prefeitura de Pindamonhangaba

2017, a arrecadação com aplicação financeira cobriu 100% das
despesas financeiras. Quanto ao
Resultado nominal, o Secretário
informou que a disponibilidade
de Caixa é superior ao valor da
Dívida, e portanto, não houve
apuração de Resultado Nominal.
Restos a pagar
Até o 1º quadrimestre de
2017 foram pagos o valor de R$
13.883.951,99, que corresponde
a 62,2% do valor inscrito.
Todos os pagamentos foram
efetuados dentro das normas estabelecidas.
A disponibilidade financeira no período foi de R$
56.322.436,31.
Despesa com Pessoal
As despesas com pessoal
atualizada até o 1º quadrimestre
totalizaram R$ 195.096.190,76,
representando 51,71% da Receita
Corrente Líquida.
Despesas com Saúde
As despesas empenhadas da
Saúde até o 1º quadrimestre de
2017 formalizaram a quantia de
R$ 35.865.652,21, correspondentes a 34,16 % das receitas arrecadadas. As despesas efetivamente
liquidadas corresponderam a
26,68%. O percentual mínimo de
aplicação do orçamento na área
da saúde é de 15%.
Despesas com Ensino
As despesas com Educa-

ção até o 1º quadrimestre de
2017, atingiram o valor de R$
21.618.882,76, relativas a 20,59
% das receitas arrecadadas, base
da aplicação.
Créditos
adicionais
Conforme autorizado na Lei
do Orçamento, o limite para
abertura de créditos adicionais suplementares é de 9% e
a recomendação do Tribunal
de Contas do Estado é que este
percentual fique próximo do
índice inflacionário.
A utilização de crédito até o
1º quadrimestre atingiu 1,06%
do orçamento, permanecendo
dentro do disposto na legislação vigente.
Ao concluir a apresentação
das Contas do Município, o Secretário de Finanças, João Carlos Muniz, agradeceu aos presentes, certo do entendimento
de controle e transparência nos
demonstrativos apresentados.
Participação Popular
Todas as Audiências Públicas são abertas à população,
inclusive para questionamentos pelo público presente e pelos vereadores. Além disso, são
transmitidas ao vivo pela TV
Câmara, canal 4 – digital, da
operadora de TV a cabo NET e
pela internet, no portal: www.
pindamonhangaba.sp.leg.br.
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Segunda edição do
Ator e escritor visita
Animacão Legal será com alunos de escolas
temática de Festa Junina municipais de Pinda
O evento contará com diversas atividades para
conscientização sobre a proteção dos animais

Colaborou com o texto:
Jennifer Gonçalves
No dia 10 de Junho,
acontece a segunda edição do Animacão Legal, do
meio-dia às 17 horas, no
Parque da Cidade, em Pindamonhangaba. Após o
sucesso da primeira edição
do evento, que é voltado
para cães, gatos, e pessoas
que gostam de animais, o
Animacão volta agora com
a temática caipira.
O evento é uma parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por
meio da Coordenadoria de
Eventos e os protetores da
causa animal, Sayuri Ida,
Sávio Durand, Ana Luísa
Leite e Cida Oliveira.

O evento terá uma palestra com o veterinário
Edson Sassaki, às 15 horas,
em seguida acontecera um
desfile temático, com as categorias: Miss e Mister Caipirinha Pet, tal pai, tal filho,
o mais simpático e o queridinho do público. O desfile
é gratuito, e para participar
as inscrições serão realizadas no dia, até as 15 horas.
O Animacão conta ainda com uma grande infraestrutura para acomodar
os pets, além de exposição
de diversas empresas do
setor, distribuição gratuita
de pipoca e algodão doce,
brindes, atrações musicas
e, para encerrar a semana do meio ambiente, 250

Joyce Dias

mudas serão doadas.
O evento busca conscientizar sobre os cuidados com os animais, além
de incentivar a adoção responsável. Para participar,
as pessoas podem doar 1
quilo de ração que será repassado para protetores,
que recolhem os animais
de rua. As pessoas que levarem animais para doação terão que preencher
uma ficha, os bichinhos
com menos de quatro
meses não precisam ser
castrados, e os adotantes
pagam uma taxa referente
à castração, já os que tiverem acima de quatro meses, é obrigatório estarem
castrados.
Divulgação

A primeira edição do Animacão, realizada em abril, recebeu grande público

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 (PMP 16532/2017)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem de futebol
durante o exercício de 2017/2018 para Campeonato do Município”, com entrega dos envelopes até
dia 12/06/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 051/2017 (PMP 16534/2017)
Para “aquisição de filmes para raio-x para PAMC por um período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes até dia 13/06/17 às 14h e início da sessão às 14h30.

Cerca de 600 alunos estiveram com Thiago Cascabulho, que está
trazendo o projeto Douradinho para Pinda
Colaborou com o texto:
Joyce Dias
Estudantes receberam
o ator e escritor Thiago
Cascabulho, na última semana, quinta-feira (25) e
sexta-feira (26). Cerca de
600 alunos de escolas municipais de Pindamonhangaba estão participando
do projeto “Douradinho”,
que é uma iniciativa do escritor, com apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba para a realização do
programa na cidade.
O projeto já atuou
em vários estados brasileiros e tem como objetivo conscientizar os
alunos e comunidades
escolares em ações de
preservação e recuperação dos rios e matas
ciliares. Thiago Cascabulho desenvolve o pro-

PREGÃO Nº 054/2017 (PMP 16538/2017)
Para “aquisição de ferragens e ferramentas para serem utilizadas pela Subprefeitura de Moreira
César”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/17 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.
*** CORREÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 012/2017 (PMP 9755/2017)
A autoridade superior, homologou, em 23/05/2017, a adjudicação do pregoeiro, corrigindo o
despacho de homologação anterior, sendo o correto o valor referente à empresa Totis-X Ltda
ME (itens 05 e 09), o valor total de R$ 302,00, na licitação supra, que cuida de “aquisição de
materiais elétricos, hidráulico, esquadrias que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação do
Departamento de Serviços Públicos”.

co Montoro e Orlando Pires, estiveram com Thiago
Cascabulho na quinta-feira (25), no Centro Pastoral, localizado no centro
da cidade.
Já os estudantes das
escolas municipais Abdias
Júnior Santiago e Silva,
Francisco de Assis César e
Rachel de Aguiar Loberto,
se encontraram com o ator
na sexta-feira (26), no Recinto São Vito, em Moreira
César.
Os professores ainda
vão dar continuidade no
projeto “Douradinho” seguindo as missões da etapa em que os alunos estão.
A etapa consiste em uma
gincana virtual que é oferecida também para outras escolas do município
e está disponível para os
professores no site www.
projetodouradinho.com.br.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 002/17 - CARRO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MARCO AURELIO MOTA PIMENTEL,
proprietário do carro VW GOL, COR AZUL, PLACA GSI-5434 – PINDAMONHANGABA/SP,
abandonado em via pública, na RUA BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, bairro LESSA, para que
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas
de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017)
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de
ultrassonografia obstétrica e exames de ultrassonografia obstétrica morfológica com (DOPPLER),
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 13/06/17 às 14h e início da sessão
às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2017 (PMP 16537/2017)
Para “contratação de empresa especializada em produção de materiais gráficos para publicidade
e propaganda de campanhas e eventos realizados pela Prefeitura no período de 12 meses”, com
entrega dos envelopes até dia 13/06/17 às 08h e início da sessão às 08h30.

jeto por meio de seu livro “Amiga Lata, Amigo
Rio”, que foi distribuído
e está disponível nas
bibliotecas de todas as
escolas municipais do
ensino fundamental.
O escritor esteve na
cidade para apresentar
seu livro e para motivar
as crianças para as próximas etapas do projeto,
que incluem uma gincana com missões de educação ambiental. “Meu
objetivo é fazer com que
as crianças enxerguem
os rios de uma forma diferente e por meio da literatura”, explica o ator
e escritor Thiago Cascabulho.
Os alunos do quarto
e quinto ano das escolas
Dulce Pedrosa Romeiro
Guimarães, André Fran-

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei,
etc. Processo 0006747-43.2010.8.26.0445. FAZ SABER a(o) José Eduardo Eugenio, inscrito no CPF
072.355.228-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 000674743.2010.8.26.0445 por parte de Banco do Brasil Sa, alegando em síntese: que o requerente firmou contrato
com o Executado, Cédula Rural Pignoratícia nº 21/09043-2, sendo que o executado anuiu ao pactuado, em
razão do pactuado no referido contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da dívida de R$ 42.625,79
(quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),atualizada até 23/07/2010,
acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele
fixado (10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou oferecer Embargos à Execução no prazo legal
de quinze (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736 e 738 do CPC). Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados
pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO DE RECONDUÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E
ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA PARA O BIÊNIO DE
2017/2019.
OBJETO
O Conselho Municipal de Patrimônio, Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico
de Pindamonhangaba – CMPHCAAP , usando de suas atribuições legal, declara
aberta o pleito de escolha de conselheiros para o Biênio 2017/2019, que o ocorrerá
no período entre o dia 01/06/2017 a 10/06/2017.
As cadeiras de composição disponíveis para recondução são:
PODER PÚBLICO:
 Representantes da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento; (Titular e
Suplente)
 Representantes da Secretaria de Educação e Cultura, sendo,
preferencialmente 1 (um) historiador; (Titular e Suplente)
 Representantes da Secretaria de Serviço Público; (Titular e Suplente)
 Representantes da Secretaria de Gestão e Articulação Política; (Titular e
Suplente).
 Representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos; (Titular e Suplente)
SOCIEDADE CIVIL:
Representantes da sociedade com reconhecida atuação na área em questão;
(Titular e Suplente)
Boa Vista, Pindamonhangaba
SP, 12401-320,
com numero
de telefone
e e-mail.
Representantes
Técnicos Externos:- arquitetos
com notório
conhecimento
na área
Conselheiros
que (Titular
representam
a sociedade civil que já compõe este referido
de patrimônio
cultural;
e Suplente).
Conselho, poderão ser reconduzidos automaticamente desde que enviem sua
Os representantes
das Secretarias
mencionadas
do Poder através
Publico, serão
solicitação de
recondução
formalmente
do indicados
e-mail –
exclusivamente
pela Prefeitura Municipal. ou efetuar a entrega do envelope no
cmphaap@pindamonhangaba.sp.gov.br
Histórico edas
Pedagógico
Dom Pedro
I e DonaCivil
Leopoldina,
localizado
na Rua
Para Museu
o preenchimento
cadeiras restritas
a Sociedade
os candidatos
deverão
Ladeira
Barão
de
Pindamonhangaba,
79
Jardim
Boa
Vista,
Pindamonhangaba
enviar sua indicação para o e-mail – cmphaap@pindamonhangaba.sp.gov.br ou - SP,
12401-320,
com
deno
telefone
e-mail. Mediante
a recondução
automática
efetuar
a entrega
donumero
envelope
Museue Histórico
e Pedagógico
Dom Pedro
Ie
dos
atuais
Conselheiros
da
sociedade
civil,
as
vagas
restantes
serão
preenchidas
Dona Leopoldina, localizado na Rua Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 79 - Jardim
com os novos indicados por esse edital. Caso haja mais inscritos do que o numero
deClaro
vagasCésar,
disponíveis,
a escolha
para ocupação
das referidas– SP
vagas será
realizada
Rua Deputado
33, Centro,
CEP: 12440-220
– Pindamonhangaba
Página
1
pelo atual colegiado (2015/2017). A condução do colegiado para o biênio
2017/2019 será feita no dia 04/07/2017 em reunião ordinária exclusiva para feito,
onde o ato da escolha da nova diretoria será conduzido pela atual diretoria.

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

Divulgação

QUARTA-FEIRA

Atleta de Pinda é
bicampeão brasileiro
de jiu-jitsu
Michel Cassiano, atleta de Pindamonhangaba,
31 anos, conquistou nesse
domingo (28), a medalha
de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu
Master 01, faixa roxa, na
categoria de até 82,3kg. A
competição aconteceu no
Ginásio do Ibirapuera, em
São Paulo.
A primeira conquista
de Michel em campeonatos brasileiros aconteceu
em maio de 2016, em Cariacica, Espírito Santo.
Agora com esta conquista
tornou-se bicampeão brasileiro de jiu-jitsu.
Na competição, Michel venceu três dos seus
adversários por ﬁnaliza-

ção (americana – armlok
– chave reta de braço) e
na luta ﬁnal ganhou por
pontuação de nove a zero,
consagrando-se campeão.
“Sentimento de gratidão por mais essa conquista, gratidão a Deus, a
Nossa Senhora Aparecida e ao anjo Rayane pela
benção sagrada alcançada. E em especial, meus
agradecimentos a todos
alunos do projeto social
Rayane de Jiu-jitsu, projeto que eu amo fazer parte
e tenho orgulho de poder
representar essa família.
Prometo que enquanto eu
tiver forças, vou continuar
lutando para que possamos crescer juntos cada

vez mais”, disse o campeão.
Em 2016, além de ser
campeão brasileiro, Michel foi campeão pela
CBJJE da 3ª e 5ª etapa
do circuito regional Livajj
e campeão do Rio Summer International Summer pela CBJJ. É o atual
campeão da Copa Verão
nas Montanhas da Livajj e
atual 3º colocado no brasileiro da CBJJ 2017.
A meta do atleta agora
é o Campeonato Mundial,
em Las Vegas, nos Estados Unidos, a competição
mais importante da modalidade. O evento acontecerá no ﬁnal de agosto
desse ano.

Corrida em homenagem a “João
do Pulo” divulga vencedores

A 9° Corrida Pedestre em Homenagem ao
atleta João Carlos de
Oliveira- João do Pulo
foi realizada no domingo (28), na praça Doutor Cícero da Silva Prado, Vila São Benedito.
A primeira largada foi
marcada para as 9 horas, para os pré-mirins
e as saídas foram divididas entre as outras nove
categorias.
A premiação para os
primeiros colocados, de
cada categoria, foi um
troféu e o restante dos
participantes recebeu
medalhas.
A 9ª Corrida Pedestre é organizada pela
professora Gracíl Dubsky, com apoio da Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer) da Prefeitura de
Pindamonhangaba. O
evento tem como objetivo saudar o conhecido
atleta pindense João do
Pulo.

Divulgação

Michel venceu na categoria até 82,3kg
Michel conta com o
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba e participa do Projeto Social
Rayane, que forma atletas

no bairro do Maricá. Interessados em conhecer
e colaborar com o projeto podem ir até o centro
comunitário do Maricá às

segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 21 horas; e nas terças e quintasfeiras, das 18h às 19h30.

Ginastas conquistam 10
medalhas em Liga Estadual
COLABOROU COM O TEXTO:
JOYCE DIAS
***
No último sábado (27),
atletas de Pindamonhangaba participaram da II
Etapa Masculina Troféu
Destaque Liga Estadual
de Ginástica Artística, em
Hortolândia, no interior
de São Paulo.
Os atletas de ginástica

artística competiram com
outras equipes do estado
de São Paulo, que são das
cidades de Jundiaí, Indaiatuba, Paulínia e Hortolândia.
O Ginasta Kayc Oliveira conquistou na categoria Infantil, um prata individual geral. Já
Kaiky Lopes e Kazan
Oliveira ficaram com o

bronze, também individual geral.
Na categoria adulta, o
atleta Alowany Tsubota
conquistou várias medalhas. Dentre elas 2 ouros,
4 pratas e 1 bronze. O resultado foi gerado em diferentes provas, como de
solo e argolas, salto individual geral e cavalo com
alças.
Divulgação

Prova aconteceu na praça
Dr. Cícero da Silva Prado

CORRIDA EM HOMENAGEM A JOÃO CARLOS DE
OLIVEIRA – JOÃO DO PULO - 2017
VENCEDORES DE CADA CATEGORIA
Pré-Mirim
Feminino: Jennifer Camile da Silva Azevedo (RK Runner)
Masculino: Luiz Henrique R. Simões

Corrida em homenagem a
do Pulo” divulga vencedor

Mirim
Feminino: Letícia Diniz Souza (Runner)
Masculino: Luiz Fernando Barboza (Turma da Corrida)
Infantil
Feminino: Nicolly Silva de Moraes (Tremembé)
Masculino: Kaio Eduardo dos Santos Pinto (Tremembé)
Juvenil
Feminino: Janine Rodrigues de Oliveira (Tremembé)
Masculino: Igor Mario Aparecido Soares (Semelp)
Adulto
Feminino: Stephany da Silva Passareli (Rebellions Of Bikers)
Masculino: Ewerton Lucilo Coelho Vasconcelos (RK – Runner)
Master
Feminino: Leandra Aires Cossete (Pinda)
Masculino: Francisco de Paula Pereira Filho (Pinda)
Veterano I
Feminino: Andrea Conceição Leite de Mello (Taubaté)
Masculino: Pedro Tiago de Oliveira (Turma da Corrida)
Veterano 2
Feminino: Francisca da Silva Monteiro (Runners Pinda)
Masculino: Claudionor Mota de Santana
Veteraníssimo 1
Feminino: Deolinda Pereira da Silva (Turma da Corrida)
Masculino: Antônio Jorge dos Santos (Pinda)

Ginastas conquistaram várias medalhas para a cidade

Pinda participa do Troféu
Kim Mollo de Natação
Pindamonhangaba participou, no último ﬁnal de semana, do XXIV Troféu
Kim Mollo de Natação. A equipe Semelp / AA Ferroviária representou a cidade
com oito nadadores, e a classiﬁcação geral da 6ª Região foi o 3º lugar.
Participaram do Troféu oito regiões do Estado de São Paulo e 564 atletas.
Os representantes de Pinda foram: Amanda Aparecida Santos de Melo,
Lavínia Teixeira Monteiro da Silva, Richard Cezario de Melo, Tarcísio Augusto
de Alencar, Diego Kauê Santos Nascimento, Letícia Caroline Seixas dos Santos,
Guilherme Souza Silva e Matheus Hideki Ida. Eles competiram nas categorias
Petiz 2, Infantil 1, Infantil 2, Juvenil 1 e Juvenil 2.

