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XXIII EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
ORQUÍDEAS DE PINDAMONHANGABA

Nesse fi m de semana, nos dias 
15 e 16, acontece a Copa Vale de 
Wheeling Stunt, no Parque da Ci-
dade. Pindamonhangaba já rece-
beu diversas apresentações, mas 

esta será a primeira competição 
de manobras radicais. A realiza-
ção do evento é uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e o atleta Wagner Silva.

OBRAS DA UNIDADE 
SENAC PINDA DEVEM SER 
CONCLUÍDAS EM AGOSTO

Na quinta-feira (13), o prefeito Isael Domin-
gues acompanhou o presidente do Sincomércio 
de Pindamonhangaba, Antonio Cozzi Júnior, em 
visita à obra do Senac Pinda. A unidade do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Comercial está 
em fase de fi nalização e deve ser entregue até se-
tembro de 2017. 

FESTA JULINA DE 
MOREIRA CÉSAR 
COMEÇA NESTA 
SEXTA-FEIRA

FACULDADE DE 
PINDA LANÇA 
DOIS NOVOS 
CURSOS

CIDADE ESTREIA COM 
RESULTADOS POSITIVOS 
NOS JOGOS REGIONAIS
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Parque da Cidade será palco de manobras radicais
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“... Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha 
história que alguém já escreveu, e é por essas e outras que 

a minha saudade faz lembrar  de tudo outra vez.... ...” - 
Roberto Carlos

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:  15/7 (sábado 21h) - Save 
The Date. Bigfoot. 15/7 (sábado) 
– Pearl Lam. Rua São João Bosco, 
235, bairro Santana.

ARENA 101 Pinda: 15/7 (sá-

bado) - Bruninho & David. Tell (12) 
3424-7673. www.arena101.com.br.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo sá-
bado às 18h30. Para pessoas a par-
tir de 50 anos. Sócios não pagam e 

não-sócios R$ 10 por baile. Av. Abel 
Corrêa Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:   15/7 (sábado) - NX Zero. Tel 
3157-6200.  Via Dutra, sentido Gua-
rá-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
14/7 (domingo 21h) - Denis & Pau-
lo Victor + Banda Vale Sertanejo + 
Renan Mareso. 28/7 (sexta) - Banda 
Rodeio. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 15/7 (sábado) –  Neto & Allan. 
Arraiá Sertanejo. Mulher vip até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
16/7 - Universo. 23/7 - Clave de Sol 
do RJ. Quarta-feira: 19/7 - Alexan-
dre Vilela. 26/7 - Rogério Gobbo. 
30/7 - Ocean. Tel (12. Tel) 3633-
5389.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
14/7 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Banda Gold.  Equipe de free-
dancers do professor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 14/7 (sexta) - Camila &Han-
niel. 15/7 (sábado) - Annita. Andre-
za + Talis e Welinton. 21/7 (sexta) 
- I Love Caipirinha. Thainá Cardo-
so. 22/7 (sábado) - Noite do Touro 
Louco. 26/7 (quarta) - Fernando & 
Fabiano.  28/7 (sexta) - Jônatas & 
Maurício. 29/7 (sábado) - Inimigos 
da HP. 12/8 (sábado) - Turma do 
Pagode.

FERROVIÁRIA Pinda: 14/7 

(sexta 21h) - Noite Sertaneja. Trio 
Mato Grosso. No deck das piscinas. 
Associado não paga. Mesas para 
quem chegar primeiro. 21/7 (sexta 
21h) - Noite Sertaneja. Banda Gold. 
28/7 (sexta 21h) - Noite Sertaneja. 
Alexandre Vilela.

FERROVIÁRIA Pinda:30/7 
(domingo 12h) - Churrasco com pa-
gode ao vivo. Grupo Bom Talento. 
Associado entrada franca. Não asso-
ciado ingresso à venda na tesouraria 
do clube.

FERROVIÁRIA Pinda: 11/8 
(Sexta 21h) -  Noite dos Pais. Multi 
Band Show.

FESTA JULINA Moreira César: 
14/7 (sexta 19h) - Andre & Andressa 
e 21h - Léo Chaves. 15/7 (sábado) 
- 19h - Banda Radiola e 21h - Josias 
Magrim. 16/7 (jdomingo) - 19h30 - 
Ivan Vilela e 21h - Tadeu Alves.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA:  O Lúcio está informando que 
a partir deste sábado, 15 de julho, 
o baile não será mais SOB SUA res-
ponsabilidade, volta para o Paulinho 
Polinho.

LUSO BRASILEIRO São José: 
26/8 (quarta) - Zé Neto & Cristiano 
+ Pedro Paulo. Clube de Campo.

PÁTIO DAS FLORES Pinda: 
22/7 (sábado 20h) - Túnel do Tem-
po. Flash back. R$ 25 com buff et de 
caldinhos. Estacionamento para os 
primeiros 120 veículos. Em benefício 

do Lar Irmã Terezinha.
MANGUERÃO Pinda: Não in-

formado. Ingresso R$ 10. Estaciona-
mento gratuito.

MUTLEY Taubaté: 21/7 (sexta) 
- MED Espacito. Fábio & Guilherme.

PARQUE DA CIDADE Pinda: 
20/8 (domingo 9h) - 4ª Pinda Cars-
Fest. Campeonato de som,  tunning,  
rebaixados e bikes rebaixadas.

PINDABAR:  Segunda Sertane-
ja com banda ao vivo. 31/7 - Banda 
Rodeio. Quarta Sertaneja: Banda ao 
vivo. Sexta – Roda de Samba. Sába-
do - Sertanejo. Domingo -  Fabiano 
Magalhães convida.

PORCA MISÉRIA: 15/7 (sá-
bado) - Shake It out #2. Lia Clark. 
16/7 (domingo 16h) - Strike - Fistt, 
Haten, Lomba. 21/7 (sexta) - Black 
AlienSintese. Aberturaa Rato e Ral-
ph +LK O Marroquino Rua Joaquim 
Távora, 80. Tel 3432-1233.

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 14/7 (sexta) - Noite das Patro-
as. Talis e Welinton. 15/7 (sábado) 
- 2Nite Preview no QDS. Elas free 
com nome na lista. 16/7 (domingo) 
- Baile Sunset com Mc Zaac. 23/7 
(domingo 17h) - Mc Kevin.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  14/7 (sexta) - Loubet. Via Du-
tra, primeira entrada para Aparecida 
sentido São Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 15/7 (sábado) 

- Diovane dos Teclados. 20/7 (quin-
ta) - Wilson &Washington.Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira 
César Pinda: Domingo às 20h:  16/7 
- Banda Gold. 23 - Residência Nova. 
30 - Magnético Solo. Tel (12) 3642-
2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço com 
música ao vivo.   12/8 (sábado 22h) 
- A Festa. Talis e Welinton + Fernan-
do & Fabiano.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda:Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domingo 
12h - Almoço cardápio variado e 
música ao vivo. Toda terça-feira 
20h - Bailão Sertanejo com César 
Barbosa e caldinho. Ingresso e 
caldinho na faixa. só paga esta-
cionamento R$ 10 por carro. Mar-
mitex e self service. Espaço para 
camping e churrascaria. Locação 
para aniversários e casamentos.  
Pesqueiro em reforma. Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

TAUBATÉ COUNTRY 
CLUB: 15/7 (sábado) - Night 
Fevers. O melhor dos anos 
70,80,90. Djs Marquinho MK, 
Marcelo Boto e Alex Cristiano. 
1º lote R$ 20.

Divulgação

Anhanguera de Pinda 
lança dois cursos

A Anhanguera de Pin-
damonhangaba anuncia o 
lançamento de duas gra-
duações para o segundo 
semestre de 2017: Enge-
nharias Civil e Elétrica. 
As inscrições para o ves-
tibular de inverno estão 
abertas e podem ser fei-
tas pelo portal www.ves-
tibulares.br.

 A unidade realizará 
processo seletivo em 5 de 

agosto, às 14 horas. In-
teressados  devem fazer 
inscrição no portal www.
vestibulares.br. Na oca-
sião, haverá um concur-
so de bolsas de estudos 
para o vestibular 2017. 
Serão oferecidas bolsas 
de 50% e até 100% para 
os melhores colocados. 
O critério de seleção será 
a pontuação na prova do 
vestibular.

E a tradicional Festa 
Julina está de volta no 
Paineiras e já tem data 
marcada: será neste sá-
bado (15), a partir das  
18 horas. Haverá mui-
tas atrações para só-
cios e frequentadores, 
como decoração, co-
midas e bebidas típi-
cas, espaço kids, sono-
rização e iluminação 
com a presença do DJ 
Heleno Keven e show 
sertanejo com o cantor 
Jonatas Duran.

A festa promete  ser 
um grande evento e in-
gressos  antecipados 

já estão  à venda a R$ 
20, sendo que meno-
res de 12 anos pagam 

R$ 10. No dia do even-
to custarão R$ 25 e R$ 
15, respectivamente.  

As mesas custam R$ 
20. Sócios terão acesso 
gratuito.

Resultados positivos    

Os atletas de Pindamonhangaba 
estrearam com bons resultados nos 
Jogos Regionais de Caraguatatuba. A 

competição teve início na quarta-feira (12), com 
alguns jogos durante o dia e a cerimônia ofi cial 
de abertura com o desfi le das delegações no 
período noturno.

A delegação de Pinda levou cerca de 400 
pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes, e 
as equipes têm alcançado bons resultados nos 
primeiros dias de competição. Com o futebol 
masculino, o voleibol feminino, o taekwondo, 
o atletismo, o futsal feminino 21, a ginástica 
artística e o tênis masculino livre, entre outros. 
Os Jogos seguem até o dia 21 de julho. 

Enquanto isso em Pindamonhangaba, os 
eventos comemorativos de aniversário da cidade 
seguem a todo vapor. Neste fi m de semana, 
o distrito de Moreira César realizará, pela 
primeira vez, uma “Festa Julina”, com Missa 
Sertaneja, shows regionais, apresentação 
de quadrilhas, barracas de alimentos e a 
participação da Feira de Artesanato Arte 
Encanto, na Praça do Cisas, com entrada 
gratuita. 

Também no fi m de semana a cidade receberá 
a maior exposição de orquídeas do Vale do 
Paraíba. A 23ª edição do evento será realizada 
no Parque da Cidade, com palestras, cursos, 
concurso e a exposição nacional, que reúne 186 
entidades profi ssionais, autônomas e amadoras 
de todo o País. A partir das 18h30 da sexta. 
Ainda no Parque da Cidade acontecerá a Copa 
Vale de Wheeling Stunt, com apresentações e 
manobras radicais, nos dias 15 e 16.
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Obras da unidade Senac Pinda 
devem ser concluídas em agosto
Em visita ao prédio, autoridades falam sobre expectativa

Primeiro encontro 
municipal de 
pedagogia está 
com inscrições 
abertas

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAs

Professores da Rede Muni-
cipal e auxiliares de creche do 
Cemei (Centro Municipal de 
Educação infantil) já podem 
se inscrever para o i Encontro 
Municipal com a prática da Pe-
dagogia Woldorf. O evento ofe-
rece palestras sobre a pedagogia 
Waldorf com Gabriela Jahnel, 
mesa redonda, oficinas, além de 
almoço e recepção com café bra-
sileiro.

O encontro será gratuito e as 
inscrições podem ser realizadas 
virtualmente por meio do link 
https://goo.gl/forms/OKvnNX-
JzaXtDQCmU2. Haverá 200 va-
gas, e no dia do evento é solicita-
da a doação de 1 kg de alimento 
para uma inscrição solidária, 
cuja arrecadação será destinada 
ao Fundo social de solidarieda-
de.

O encontro será realizado no 
dia 29 de Julho, das 9 às 17 ho-
ras, na Faculdade Anhanguera 
de Pindamonhangaba (avenida 
Nossa senhora do Bom suces-
so). A programação é para o dia 
todo; à tarde, os educadores po-
derão participar de oficinas rela-
cionadas à alfabetização, ritmo 
do jardim da infância, consciên-
cia corporal e social com traba-
lhos manuais.

segundo a diretora pedagógi-
ca Luciana de Oliveira, “o evento 
visa trabalhar mais o movimen-
to nas escolas junto com a sen-
sibilidade do olhar”.  A intenção 
é prosseguir com a iniciativa já 
que “cada mês pretende-se ter 
uma ação diferente desta natu-
reza”, acrescenta Luciana.

O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da secretaria de 
Educação e Cultura, com apoio 
da Faculdade Anhanguera.

Casa Mix traz peça sobre Marx e 
bate-papo sobre produção de videoclipes
Espetáculo “Marx baixou em mim – uma comédia 
indignada” será apresentado nesta sexta-feira (14) e 
“Domingo na Casa Mix” tem programação variada

A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que os 
semáforos do centro da cidade foram consertados na 
manhã dessa quinta-feira (13). O problema foi causado 
por uma empresa tercerizada que fazia trabalhos para 
a Bandeirantes. A Prefeitura já realizou o conserto 
dos equipamentos, que foram totalmente danificados, 
e intervirá junto à empresa responsável para o 
ressarcimento dos custos.

Nessa quinta-feira (13), o 
prefeito isael Domingues acom-
panhou o presidente do sinco-
mércio de Pindamonhangaba, 
Antonio Cozzi Júnior, em visita 
à obra do senac Pinda. 

A unidade do serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comer-
cial está em fase de finalização e 
deve ser entregue até setembro 
de 2017. Com previsão de fun-
cionamento já no início do pró-
ximo ano.

 Para o prefeito isael Do-
mingues, a unidade é de grande 
importância para a população, 
pois além de fortalecer o comér-
cio local, dará aos munícipes a 
oportunidade de se qualifica-
rem, buscando crescimento pro-
fissional e pessoal.

“Uma obra de mais de 25 mi-
lhões de reais, com o padrão de 
construção internacional e o mais 
importante, com 80% dos cursos 
gratuitos. Isso é o que mais cha-
ma a nossa atenção”, frisou. 

O presidente do Sincomércio 
de Pindamonhangaba também 
ressaltou a modernização do 
prédio. “A obra está simples-
mente maravilhosa. Constituí-
da por três blocos interligados, 
com elevadores de ultima gera-

ção; e o mais importante, com 
acessibilidade”, comentou. “Es-
tamos aguardando com ansie-
dade a entrega desse belíssimo 
empreendimento à sociedade. 

A Casa Mix preparou mais 
um fim de semana como uma 
série de atividades relacionadas 
à arte e à cultura. Nesta sexta-
feira (14), a partir das 18 ho-
ras, acontece a apresentação da 
peça teatral “Marx baixou em 
mim – uma comédia indignada” 
(traduzida de “Marx in soho”), 
com direção e interpretação de 
Jitman Vibranosvisk, do Rio de 
Janeiro. O ingresso será gratui-
to e, ao final, o ator passará um 
chapéu para contribuições vo-
luntárias.

A peça foi escrita em 1999, 
por Howard Zinn – historiador, 
autor, professor, dramaturgo e 
ativista político –, nascido em 
Nova york, em 1922. A obra já 
foi apresentada em países como 
Estados Unidos, Austrália, in-

No local, jovens e adultos pode-
rão qualificar-se com cursos de 
excelente qualidade e por conse-
quência, o nosso comércio será 
beneficiado com tudo isso”.

Sobre a unidade

Com área total em cerca 
de 5 mil metros quadrados, a 
unidade possui amplas e mo-
dernas salas de aulas teóricas, 
laboratórios específicos das 
áreas, auditório e biblioteca 
aberta à comundiade.

De acordo com informações 
do senac, a unidade deve ofere-
cer cursos nas áreas de adminis-
tração e negócios, tecnologia da 
informação, saúde e bem-estar, 
desenvolvimento social, além 
de Programa Aprendizagem e 
Atendimento Corporativo. Par-
te das vagas será destinada para 
bolsas de estudo dentro das nor-
mas do Programa senac de Gra-
tuidade.

glaterra, Suécia, Itália, México, 
Nova Zelândia, Portugal, Sérvia, 
Argentina, Costa Rica , Uruguai 
e Espanha.

Sinopse

Marx, no além, pede para 
descer à Terra porque está in-
dignado e quer limpar seu nome. 
Deturparam suas ideias. Com o 
triunfo do capitalismo, a rique-
za, como ele previu, está cada 
vez mais concentrada nas mãos 
de poucos. Na palestra que faz 
na terra, conta como foram di-
fíceis os anos na inglaterra, sem 
dinheiro, exilado no soho, bair-
ro pobre de Londres. Fala sobre 
sua família e seus amigos. Dois 
personagens o criticam. Baku-
nin, o anarquista, lhe diz: “o 

povo está se lixando para suas 
teorias, eles vão fazer a revolu-
ção a partir da barriga deles.” 
Jeny, sua mulher, completa: 
“esqueça seus leitores intelectu-
ais, dirija-se aos trabalhadores. 
O capital é demasiado detalha-
do, demasiado grande, é pesa-
do. seus leitores vão dormir”.

Domingo na Casa Mix

No domingo (16), é dia de 
”Domingo na Casa Mix”, que em 
mais uma edição traz um bate
-papo sobre produção de video-
clipes, dando ênfase ao trabalho 
independente de audiovisual 
no Vale do Paraíba e o quanto a 
qualidade desses trabalhos tem 
dado visibilidade nacional aos 
artistas da região. O ingresso 
para “Domingo na Casa Mix” 
tem um valor simbólico de R$ 5.

O bate-papo será realizado 
a partir das 16 horas, com Jean 
Furquim e Guilherme Midões, 
da equipe da Giramundofilmes, 
de São José dos Campos. Em se-
guida, haverá um pocket show 
com a “sociedade dos Poetas 
livres”, formado por MCs, como 
Rato e Ralph de Taubaté, e os 
melhores freetyleiros – MCs que 
improvisam ao vivo as rimas – 
do Vale. O encerramento será 
com o grupo D’Origem, de são 
José dos Campos, grupo femini-
no e ativista de Rap.

A Casa Mix fica na avenida São 
João Bosco, 460 – santana. Con-
tatos pelo telefone 3642-2560.

Semáforos do centro da 
cidade estão consertados

Também acompanharam a visita o diretor de Convênio e Capitação de Recursos 
da prefeitura, Rodrigo Lóssio, e o presidente da Câmara, Carlos Moura Magrão 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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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.

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
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A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou às 
18 horas do dia 11 de julho, ter-
ça-feira, a sua 24ª Sessão Ordi-
nária, no plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”. Esta foi 
a última sessão ordinária antes 
do recesso parlamentar e, rea-
lizada na terça-feira devido ao 
ponto facultativo do aniversá-
rio da cidade, na segunda-feira, 
dia 10 de julho. Constaram da 
Ordem do dia seis proposituras 
e mais três inclusões enviadas 
pelo prefeito.

Inclusões
O Projeto de Lei nº 

112/2017, de autoria do Po-
der Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
transferir recursos financeiros, 
para o exercício de 2017, às En-
tidades Assistenciais, a título 
de subvenção social”, foi apro-
vado por unanimidade. As en-
tidades beneficiadas são: APAE 
– Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, Associação 
Caridade Santa Rita de Cás-
sia, Associação Convivência do 
Idoso Cônego Nestor de Aze-
vedo, Associação de Coopera-
dores Salesianos, Convivência 
de Idosos de Moreira César 
– CIMC, Esquadrão Vida, IA3 
e IA3 – Atores Sociais, Lar da 
Criança Irmã Júlia, Lar Irmã 
Terezinha, Lar Nova Esperan-
ça, Lar São Judas Tadeu, Lar 
São Vicente de Paulo, Liceu, 
Projeto Crescer, Obra padre 
Vita e SOS. Os parlamentares 
receberam esta iniciativa com 
louvor, tendo em vista que as 
entidades assistenciais do mu-
nicípio estavam em situação 
precária devido ao não repasse 
de verbas e muitas quase fe-
chando suas portas deixando 
um grande número de assisti-
dos sem amparo.

Outra proposta do Executi-
vo aprovada também por una-
nimidade é o Projeto de Lei nº 
111/2017, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional 
suplementar”. De acordo com 
sua justificativa o prefeito de-
clara que o presente projeto 
propõe a abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), na Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, no Departa-
mento de Assistência de Aten-
ção Básica à Saúde e Vigilância 
Epidemiológica/ PAB, referen-
te à Emenda Parlamentar de 
autoria do Deputado Federal 
Samuel Moreira, proposta n°. 
12399.130000/1160-02, para 
a aquisição de equipamentos e 

Câmara aprova Projeto de Lei que transfere 
recursos para entidades assistenciais e 

crédito de R$ 10 milhões para a educação
Também aprovada a nova reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo 
Municipal de Assistência Social e a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro

material permanente para Uni-
dades de Saúde. 

Também com aprovação 
unânime por inclusão, o Pro-
jeto de Lei nº 110/2017, de au-
toria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar 
e especial”. Tal iniciativa do 
prefeito propõe a abertura de 
crédito adicional suplementar 
no valor de R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais), na Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, em função do 
superavit financeiro apurado 
em 2016 e adequação de ações 
neste exercício. Estes valores 
serão aplicados na aquisição 
de imóvel para a Secretaria de 
Educação e Cultura, manuten-
ção de prédios escolares e ma-
terial pedagógico para o ensino 
fundamental e pré-escolar.

Ordem do Dia
Todas as matérias de dis-

cussão e votação da Ordem do 
Dia receberam votação unâ-
nime pelos parlamentares. As 
propostas aprovadas foram 
as seguintes: Projeto de Lei n° 
87/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre 
a reestruturação do Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial – CMAS, Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS”. 
Essa proposta foi apresentada 
pelos conselheiros do CMAS, 
e embasadas nas Conferências 
Municipais de Assistência So-
cial, de acordo com o disposto 
na Resolução CNAS n° 237, 
de 14 de dezembro de 2006. A 
reestruturação visa a adequa-
ção do número de membros 
do Conselho, a organização, a 
estrutura, o funcionamento e 
a competência, bem como dis-
põe sobre o Fundo Municipal 
de Assistência Social, ressal-
tando que a composição atende 
ao previsto nos artigos 5°, 6° e 
7° da Resolução CNAS 237/06.

O Projeto de Lei n° 91/2017, 
de autoria do vereador Rafa-
el Goffi Moreira (PSDB), que 
“Dispõe sobre a proibição de 
empresas condenadas em pro-
cessos criminais de participa-
rem de licitações ou celebrarem 

RESOLUÇÃO N.º 06, DE 12 DE JULHO DE 2017
Dispõe sobre a criação da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGURO.

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 Art. 1° Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, a 
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGURO, com objetivo de promover 
discussões, estudos e ações na cidade acerca do tema.

 Art. 2° A FRENTE PARLAMENTAR será composta por 03 (três) vereadores, 
indicados pelo Presidente da Câmara, assegurando-se, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos.
 Parágrafo Único. O primeiro ou o único signatário deste Projeto de Resolução, 
obrigatoriamente, fará parte da FRENTE PARLAMENTAR na qualidade de seu presidente.

 Art. 3° Para proporcionar ampla participação da sociedade, a FRENTE 
PARLAMENTAR  utilizará todas as formas possíveis de publicidade para comunicação 
dos eventos, podendo convidar membros das Secretarias Municipais, bem como outras 
entidades ou pessoas de notório saber para integrarem a mesma, com o objetivo de dar 
cumprimento satisfatório a sua tarefa.
 Parágrafo Único. As competências e o funcionamento da FRENTE 
PARLAMENTAR serão definidas em reuniões por intermédio dos edis nomeados.

 Art. 4° Serão produzidos relatórios das atividades da FRENTE PARLAMENTAR, 
com sumário das conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, 
visitas de campo ou encontros.
 Parágrafo Único. As atividades da FRENTE PARLAMENTAR farão parte 
integrante do portal  da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

 Art. 5° Anualmente a FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL elaborará relatório 
sobre os trabalhos realizados, que será protocolado no órgão legislativo da Câmara, para 
sua leitura em Plenário, na última sessão ordinária do ano.

 Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 12 de julho de 2017.
  

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO            
Presidente

Projeto de Resolução n.º 07/2017, de autoria do Vereador Roderley Miotto.
Publicado no Departamento Legislativo.

P O R T A R I A Nº 40/2017
Designar a servidora Cristiane de Oliveira Santos para o emprego de Diretora do 
Departamento Legislativo. 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora Cristiane de Oliveira Santos, Assessor Legislativo de 
Organização e Planejamento para o emprego em comissão de Diretor do Departamento 
Legislativo da Câmara de Pindamonhangaba, em substituição à Senhora Elisângela 
Azevedo da Silveira, durante seu período de férias, de 17 de julho a 05 de agosto de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

Publicada no Departamento de Administração

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 34, DE 06 DE JULHO DE 2017

Acrescenta o artigo 136-A na Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, instituindo 
o Orçamento Impositivo.

  A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA, nos termos do § 2º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, promulga 
a seguinte Emenda:
  
  Art. 1º Fica acrescentado na Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, o artigo 136-A, com a seguinte redação.

“Art. 136-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação, incluída por 
emendas individuais do Legislativo Municipal, em Lei Orçamentária Anual.
§ 1° As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida, realizada no exercício 
anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos 
de saúde.
§ 2° As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução 
obrigatória, nos casos de impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão 
adotadas as seguintes medidas:
I- até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao 
Poder Legislativo, de forma detalhada, as justificativas de impedimento;
II- até trinta dias após o término do prazo previsto do inciso I, deste parágrafo, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo, o remanejamento da programação cujo 
impedimento seja insuperável;
III- até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, deste parágrafo, o Poder Executivo 
encaminhará Projeto de Lei ao Legislativo Municipal, sobre o remanejamento da 
programação, prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável;
IV- se até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, deste parágrafo, o 
Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado 
por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária;
V- após o prazo previsto no inciso IV, deste parágrafo, as programações orçamentárias 
previstas no caput deste artigo, não serão de execução obrigatória, nos casos dos 
impedimentos justificados, na notificação prevista no inciso I do § 2° deste artigo.
§ 3° Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária 
será:
I- demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, 
preferencialmente como subunidade orçamentária vinculada à secretaria municipal 
correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação 
de contas;
II- fiscalizada e avaliada, pelo Vereador autor da emenda, quanto aos resultados obtidos.
§ 4° O Poder Executivo inscreverá em “restos a pagar”, os valores dos saldos orçamentários 
referentes às emendas parlamentares de que trata o caput deste artigo, que se verifiquem 
no final de cada exercício.
§ 5° Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que 
atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de 
autoria.
§ 6° A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas 
neste artigo, implicará em crime de responsabilidade”.

 Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2018.

 Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

 Pindamonhangaba, 06 de julho de 2017.

              

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2017, de autoria dos Vereadores Rafael Goffi 
Moreira, Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, Gislene Cardoso, Carlos Moura – 
Magrão e Felipe César – FC.
eas/DL

contratos administrativos de 
obras, serviços, compras, alie-
nações e locações, no Muni-
cípio de Pindamonhangaba”, 
foi adiado atendendo a solici-
tação da Comissão de Justiça 
e Redação, que pediu parecer 
do IBAM.

Denominação de 
Ruas
O Projeto de Lei n° 

94/2017, de autoria do vere-
ador Professor Osvaldo Ma-
cedo Negrão (PR), que “De-
nomina uma via pública no 
Loteamento Flamboyant de 
Francisco Alves Corrêa”.

Francisco Alves 
Corrêa
Conhecido como “Chico 

Camilo”, nasceu em Pinda-
monhangaba em 30 de junho 
de 1929. Filho de Camilo Al-
ves Corrêa e Benedita Alves 
Corrêa, era casado com Ex-
pedita da Silva Corrêa e dessa 
união teve 13 filhos. Já casado 
e com filhos frequentou a al-
fabetização de adultos, pois 
ainda não possuía estudos e 
queria se instruir. Era mora-
dor do bairro Alto do Cardo-
so, onde tinha muitos amigos. 
Trabalhou na construção civil, 
oportunidade em que ajudou 
a edificar nossa cidade. Nos 
anos 60 trabalhou na cons-
trução do Centro Comercial 
10 de Julho, vindo depois a 
colaborar na edificação da 
Maternidade da Santa Casa, 
ajudou na construção da igre-
ja dos Padres Brancos Salesia-
nos e ainda a arquibancada 
do Campo de Futebol da Vila 
Militar. Pai de família, traba-
lhador honesto e íntegro, era 
bem conhecido em toda a ci-
dade. Chico Camilo teve uma 
vida de muito trabalho e dedi-
cação, no exercício de sua fun-
ção, sempre cumprindo com 
seu papel de chefe de família 
e cidadão de forma exemplar. 
Faleceu em 10 de outubro de 
1994, aos 65 anos.

Alteração de 
denominação
Os Projetos de Lei n° 

101/2017 e nº 102/2017, am-
bos de autoria do vereador 

Carlos Moura – Magrão (PR), 
que “Denomina uma via pública 
no Loteamento Residencial Vi-
ver Melhor Pindamonhangaba 
de Jorge da Silva”, e respectiva-
mente “Altera a denominação 
da Rua Jorge da Silva, localiza-
da no Bairro Alto do Cardoso”, 
para avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, como é conheci-
da. Esta alteração foi solicitada 
pelos comerciantes e moradores 
da citada rua no bairro Alto do 
Cardoso, pois este trecho sem-
pre foi conhecido como avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
inclusive causava transtornos e 
problemas com a entrega de cor-
respondências pelos correios, 
também com GPS e na Junta 
Comercial. Com Isso, o vereador 
apresentou a referida denomi-
nação para a rua 06 (seis) do Lo-
teamento Residencial Viver Me-
lhor Pindamonhangaba. Essa 
alteração recebeu a aprovação 
da Administração Municipal 
através da Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento.

Trânsito
Finalizando a Ordem do 

Dia, o Projeto de Resolução n° 
07/2017, de autoria do verea-
dor Roderley Miotto (PSDB), 
que “Dispõe sobre a criação da 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Trânsito Seguro”. Em sua 
justificativa, o parlamentar ale-
ga que no ano de 2010 a ONU - 
Organização das Nações Unidas 
estabeleceu o período de 2011 
a 2020 como a Década Mun-
dial de Ação pela Segurança no 
Trânsito para estimular esforços 
em todo o mundo, com intuito 
de reverter a tendência crescen-
te de fatalidades e ferimentos 
graves em acidentes no trânsito. 

O Brasil é um dos líderes 
nesse ranking, com índices de 
mortalidade no trânsito acima 
da média. Nesse sentido, o in-
tuito da presente resolução é de 
apoiar e incentivar a participa-
ção popular na luta pelo trânsi-
to seguro, ampliar a educação 
no trânsito, promover ações de 
proteção viária aos mais frágeis, 
aumentar a agilidade e eficiên-
cia no atendimento às vítimas 
de trânsito e melhorar a inte-
gração das entidades de trânsito 
em todos os níveis de poder com 
a sociedade brasileira. É certo 
que esta Frente Parlamentar em 
muito acrescentará na luta em 
Defesa de um Trânsito Seguro 
em Pindamonhangaba. 

Homenagens
O presidente do Legislativo, 

vereador Carlos Moura – Ma-
grão (PR) prestou homenagem 
com a entrega de Diplomas de 
Honra ao Mérito às Agentes 

Comunitárias de Saúde Fran-
cine de Andrade Souza e Nely 
Moreira Diogo, pela iniciativa e 
idealização do Projeto Semean-
do Valores, realizado no bairro 
Castolira.

Projeto Semeando 
Valores
O projeto teve seu início em 

novembro de 2015, formado 
por moradores, voluntários e 
a equipe da Estratégia da Fa-
mília do bairro Castolira em 
parceria com as Secretarias de 
Meio Ambiente, de Educação 
e Cultura, de Infraestrutura e 
Planejamento, de Saúde e As-
sistência Social e Obras e Ser-
viços Urbanos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba que re-
vitalizaram as áreas que antes 
acumulavam lixo e entulho no 
bairro.

O projeto é muito abran-
gente e tem como principal 
objetivo a conscientização da 
população, fazendo com que 
os próprios moradores passem 
a cuidar dos espaços públicos 
localizados no bairro. 

A iniciativa tem a participa-
ção ativa da comunidade que 
faz a limpeza das calçadas e 
das áreas verdes onde o lixo era 
descartado, revitalizando com 
plantio de árvores e a fiscali-
zação de locais nos quais não 
se pode jogar lixo. Até hoje já 
foram plantadas mais de 300 
árvores no Castolira.

Em outubro do ano passa-
do, o Projeto Semeando Valo-
res participou do 8º Fórum de 
Promoção da Saúde e 5º Semi-
nário de Alimentação Saudá-
vel, no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo, sob o 
título “A Consciência Ambien-
tal como um caminho para a 
transformação”, sendo apre-
sentado junto a diversos proje-
tos que são realizados em todo 
estado de São Paulo. A partici-
pação no Fórum serviu como 
estímulo para as pessoas que 
atuam no projeto e, atualmen-
te, desenvolvem a construção 
de um Parque Ecológico que 
será localizado na entrada do 
bairro Castolira.
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Divulgação

Copa Vale de Wheeling Stunt será 
neste fi m de semana em Pinda

Festa Julina de Moreira César começa nesta sexta-feira

Pinda sedia maior exposição de orquídeas do Vale

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
Neste fi m de semana, 

dias 15 e 16, acontece a  
Copa Vale de Wheeling 
Stunt, no Parque da Ci-
dade. Pindamonhangaba 
já recebeu diversas apre-
sentações, mas essa será 
a primeira competição de 
manobras radicais.

 A realização do even-
to é uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por isso, in-
tegra a programação de 
aniversário dos 312 anos 
da cidade e, do atleta de 
Pinda, que já foi ganha-
dor do Campeonato Bra-
sileiro e Sul Brasileiro, 
Wagner Silva, mais co-
nhecido como Alemão. “O 
clima será positivo e a ex-

pectativa é grande tanto 
para os pilotos quanto ao 
público. Eu movimentei 
as redes sociais e tive um 
grande retorno”, disse.

O organizador afi rma 
ainda que pilotos de to-
dos os estados estarão 
presentes prestigiando o 
evento.

No sábado (15), a par-
tir das 12 horas, os pro-
fi ssionais poderão par-
ticipar do treino livre e, 
durante o dia, haverá 
apresentações das cate-
gorias infantil e feminina, 
com previsão para termi-
nar ás 18 horas.

Já no domingo (16), o 
evento estará aberto ao 
público a partir das 8 ho-
ras. O aquecimento para 
a competição se inicia às 
8h30. As categorias dis-

putadas serão: Speed 150 
motos de 100 a 200 CC, 
Speed 300 motos de 250 
a 350 CC, Street 125 a 
600 suspensões elevadas 
e Pró Motor, com motos 
de 500 a 1000 CC.

O time de locutores é 
formado por pilotos de 
outras cidades, o que 
dá dinâmica para que o 
público compreenda as 
manobras. Cada piloto 
tem 5 minutos para se 
apresentar. A compe-
tição termina às 18 ho-
ras, com a entrega dos 
troféus.

A entrada é gratuita e 
aberta ao público. Para 
participar basta compa-
recer ao Parque da Cida-
de (avenida Geraldo José 
Rodrigues Alckmin).

Programação
SEXTA-FEIRA (14)

18h – Dança Jongo de Guaratinguetá
19h – Quadrilha das Vovós – Terapia e Lazer
19h30 – André e Andressa
21h – Léo Chaves
 
SÁBADO (15)

14h – Prof. Lira (moda de Viola)
15h - Grupo de Catira (Monteiro Lobato)
16h – Júlio Batista
17h – Tião da Sanfona
19h – Banda Radiola
21h – Josias  Magrin e Banda
 
DOMINGO (16)  - DIA DA FESTA

9h30 – Missa Sertaneja
11h – Moçambique de Redenção da Serra
12h – Contação de História - Dep. Cultura
13h – José Galvão (sanfoneiro)
16h – Dj Yago
18h30 – Miranda e Souza Neto
19h – Ivan Vilela – Moda de Viola
21h – Tadeu Alves e Banda

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
 A Festa Julina de 

Moreira César, que dará 
continuidade às comemo-
rações dos 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, começa neste 
fi m de semana. O evento 
será na Praça do Cisas, a 
partir de sexta-feira (14), 
18 horas, e continua no sá-
bado (15), às 14 horas, e no 
domingo (16), a partir das 
10 horas, com a missa ser-
taneja. A entrada é gratuita.

A festa conta com di-
versas atrações caracte-
rísticas como quadrilhas, 
moda de viola e comidas 
típicas, além da Feira de 
Artesanato Arte Encanto e 
diversos shows de artistas 
regionais. O subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos, lem-
bra que é a primeira vez 
que a festa será realiza-
da no distrito, dentro das 

comemorações de aniver-
sário. “Esse é a primeira 
Festa Julina de Moreira 
César, uma coisa inédita 
para o distrito. Nós esta-
mos tentando movimen-
tar e levar algo de dife-
rente para Moreira que 
costumava fi car esquecida 
em relação a esses even-
tos”, completa.

Em todos os dias, a 
programação será extensa 
e cheia de apresentações 
de artistas, danças, além 
de contações de história. 
A atração principal da sex-
ta-feira será o show com a 
dupla que promete agitar 
o público com muito for-
ró e sertanejo: André e 
Andressa, às 19h30 e, em 
seguida, às 21 horas, o ex
-participante do programa 
The Voice Brasil, Léo Cha-
ves,  encerra a noite com 
um repertório variado.

Já no sábado, a Banda 
Radiola se apresentará às 
19 horas e Josias Magrin 
às 21 horas. No domingo, 

o renomado violeiro Ivan 
Vilela subirá ao palco às 
19h30 e Tadeu Alves en-
cerra a festa a partir das 
21 horas.

Além dos dois shows 
por noite, o público pode-
rá se animar ainda mais 
com a presença da carreta 
da alegria.

Pindamonhangaba se-
diará, neste fi m de semana, 
a maior exposição de or-
quídeas do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Lito-
ral Norte. A 23ª Exposição 

de Orquídeas será realizada 
no Parque da Cidade, com 
palestras, cursos, concurso, 
além da exposição nacional.

A abertura do evento será 
nesta sexta-feira (14), às 

18h30. A exposição nacional 
é coordenada pela Caob (Co-
ordenadoria das Associações 
dos Orquidófi los do Brasil), 
que reúne 186 entidades pro-
fi ssionais, autônomas e ama-

doras de todo o país e este 
ano irá promover a 23°ex-
posição de Pindamonhan-
gaba.

A exposição de Pinda é a 
maior da região do Vale do 
Paraíba, região serrana e do 
Litoral Norte, com média de 
público de   2.000 visitantes.

O presidente da Assop 
(Associação Orquidófi la de 
Pindamonhanga), José Ma-
ria de Almeida, estima que 
representantes de 25 cidades 
irão participar levando suas 
orquídeas para disputar em 
um concurso nesta sexta-
feira. As plantas serão rece-
bidas das 8 ao 12h30, e das 
14 até as 17 horas e passaram 
por um julgamento formado 
por juízes da Caob. A aber-
tura ofi cial para a visitação 
será a partir das 18h30. As 

categorias disputadas se-
rão Cattleyas brasileiras, 
Cattleyas estrangeiras, 
Cattleyas híbridas, Ency-
clia oncidioides, Orquíde-
as terrestres, Epidendrum, 
Orquídea monopodial e 
Orquídea sazonal. “Espe-
ramos mais de 700 plantas 
expostas, fora as que esta-
rão à venda. Estamos bas-
tante animados para fazer 
o melhor evento possível”, 
afirma José Maria.

No sábado (15), o evento 
terá um seminário no perí-
odo da manhã sobre meio 
ambiente, recursos hídricos 
e saneamento. Já às 15 ho-
ras, o público poderá par-
ticipar de um curso sobre 
como cultivar as orquídeas, 
e o evento estará aberto até 
as 21 horas.

No domingo (16), a ceri-
mônia dos prêmios será às 
15h30 e, além do curso de 
como cultivar, os visitantes 
poderão participar de um 
curso prático experimentan-
do todas as etapas necessá-
rias do plantio. O encerra-
mento   será às 17 horas.

Todas as atividades serão 
gratuitas e abertas aos visi-
tantes da cidade e da região. 
As pessoas podem colaborar 
levando 1 quilo de alimento 
em prol do Lar São Vicente 
de Paulo.

Pela primeira vez, a expo-
sição está sendo realizada em 
parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e integra 
a programação comemorati-
va aos 312 anos do aniversá-
rio da cidade.

Festa Julina de Moreira César começa nesta sexta-feira

Ivan Vilela se apresenta com moda de viola no domingo 

Divulgação

Divulgação

Evento promete exibição de manobras radicais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.892, DE 12 DE JULHO 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 
Art. 1º Designar a servidora a seguir relacionada para exercer a função a partir de 01 
de junho de 2017:
- Ana Carla Claro
  Gerente de Unidade 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de junho de 2017.
Pindamonhangaba, 12 de julho 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 12 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/cfms

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Agindo no presente – construímos o futuro 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocados 
a comparecer, na data abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2017”, 
cuja pauta vem a seguir: 

 

Pauta: 

 

 Apresentação do Programa Jovens Protagonistas 
 Prestação de contas dos Salesianos 
 Semana do Adolescente 
 Necessidade de realização do diagnóstico do Município 
 Informes: 

- Ofício do Conselho Tutelar. 
- Comissão de Trabalho para Assuntos Jurídicos e Políticas Públicas – retorno 
sobre liberação dos recursos do FUMCAD. 
- Reunião com a Frente Parlamentar. 
 
 

Data: 18/07/2017 (terça-feira) 

Horário:         8:00 hs (oito horas) 

Local:           Auditório da Prefeitura Municipal 

 

 
 
 
 
 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 046/2017 (PMP 15654/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional 
especializado em neuropediatria para realização de consultas incluindo retorno, pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 28/07/17 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. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMOS COLOCADOS ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 (PMP 16532/2017) 
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de arbitragem de futebol durante o exercício 
2017/2018 para Campeonatos do Município”, fica marcada para o dia 21/07/2017, às 
08h30, a sessão para abertura do envelope dizendo conter habilitação da empresa 
na sequência de classificação para o item 01, dada a desclassificação da empresa 
primeira colocada. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 051/2017 (PMP 16534/2017) 
Foi firmado o contrato 046/2017, para “aquisição de filmes para raio-x para PAMC 
por um período de 12 meses”, no valor de R$ 92.442,80, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Centrovale Soluções para Saúde Ltda, o Sr Ronaldo 
Simonelli Rodrigues. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 121/2015 (PMP 15403/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 25/05/2017, ao contrato 159/2015, que cuida 
de “aquisição de lanches para grupos nas unidades de saúde”, para prorrogação até 
21/07/2018, e reajuste de 2,4738%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor mensal para R$ 3.217,81, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos 
César Rezende. 

PREGÃO Nº 128/2016 (PMP 13397/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 25/05/2017, ao contrato 154/2016, que cuida 
de “aquisição de produtos para lanche, servidos nos cafés da manhã dos pacientes 
com tuberculose em tratamento supervisionado”, para prorrogação até 29/06/2018, e 
reajuste de 3,1399% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor anual para R$ 
15.713,57, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CAIO ANTONIO DOS SANTOS, em vir-
tude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento do credor fiduciário – BANCO BMG S.A., deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspon-dente à quantia de R$ 92.848,83 em 11/07/2017, 
além das despesas de intimação, publi-cação do presente edital e emolumentos das 
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à 
cédula de crédito bancário nº 0000007463, emitida em 26 de dezembro de 2014, 
garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 19, na matrícula nº 17.585, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DAS QUARESMEIRAS Nº 501, VILLAGE 
PAINEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12421-520. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do cre-
dor/requerente.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

2 colunas por 8 com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
 LEI Nº 6.040, DE 13 DE JULHO DE 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR 
RECURSOS FINANCEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, ÀS 
ENTIDADES ASSISTENCIAIS, A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que 
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos 
financeiros, para o exercício de 2017, a título de subvenção social, às 
entidades assistenciais relacionadas no anexo único desta Lei. 

Art. 2º A concessão da subvenção de que trata esta Lei será formalizada 
através de termo apropriado, conforme previsto na Lei Federal n.º 
13.019/14, com destinação exclusiva e específica ao custeio da entidade 
subvencionada em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social. 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente que, se necessário, poderão ser 
suplementadas mediante Decreto do Executivo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretário de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400   –  CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
 TEL/FAX:  (12) 3644.5600 

 
 
 
 
ANEXO ÚNICO 
 
 

 

ENTIDADE VERBA VALOR 

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

MUNICIPAL 228.795,92 

ESTADUAL 80.559,54 

FEDERAL 105.300,00 

ASSOCIAÇÃO CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA ESTADUAL 6.300,00 

ASSOCIAÇÃO CONV. IDOSO - CONEGO NESTOR DE AZEVEDO ESTADUAL 11.600,00 

ASSOCIAÇÃO DE COOPERADORES SALESIANOS 
MUNICIPAL 410.690,80 

ESTADUAL 105.600,00 

CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR - CIMC ESTADUAL 7.200,00 

ESQUADRÃO VIDA MUNICIPAL 178.390,80 

IA3 e IA3 - ATORES SOCIAIS ESTADUAL 84.800,00 

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA ESTADUAL 71.600,69 

LAR IRMÃ TEREZINHHA 

MUNICIPAL 255.406,37 

ESTADUAL 79.250,71 

FEDERAL 32.358,36 

LAR NOVA ESPERANÇA MUNICIPAL 201.698,00 

LAR SÃO JUDAS TADEU 
MUNICIPAL 76.960,80 

ESTADUAL 29.787,62 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO 

MUNICIPAL 200.777,05 

ESTADUAL 72.030,71 

FEDERAL 27.477,60 

LICEU 
MUNICIPAL 97.902,00 

ESTADUAL 44.889,60 

PROJETO CRESCER ESTADUAL 51.326,43 

OBRA PADRE VITA MUNICIPAL 45.914,40 

SOS 
MUNICIPAL 228.865,50 

ESTADUAL 93.200,00 

O churrasco do Mr. 
Moo, que aconteceu no 
último dia 8, na Univap, 
em São José dos Campos, 
atraiu mais de 4 mil pesso-
as ao evento, segundo in-
formações da organização.

Ao todo, foram con-
sumidos 3.500 quilos de 
carnes. O evento, que co-
meçou por volta das 12 
horas e terminou só às 22 
horas, contou com deze-
nas de tendas espalhadas 
em uma estrutura de 20 
mil m². 

Nos três palcos mon-
tados, houve  música pra 
todos os gostos: sertanejo, 
rock, pop e o show mais 
esperado da noite, a dupla 

Fernando & Sorocaba, que  
recebeu o público com 
muita simpatia e encerrou 
o evento em alto estilo.

Quem participou apro-
veitou as 30 estações de 
carne, além das estações 
de massas, vinho, bebidas, 
palmito e outros acompa-
nhamentos que fizeram 
parte da gastronomia do 
evento.

Essa foi a quarta edição 
do churrasco e, de acordo 
com empresários Felipe 
Thai e Bruno Alvarenga, 
organizadores do evento, 
a próxima edição do Mr. 
Moo deve acontecer  ain-
da este ano, na capital do 
Estado.

Churrasco Mr. Moo reúne 4 mil 
pessoas no Vale do Paraíba

O projeto produzirá uma exposição virtual 
e quatro filmes documentários

Divulgação

 A região do Vale do Pa-
raíba tem reconhecimento 
por ser um polo tecnológico 
e aeroespacial, mas também 
traz enraizadas tradições re-
gionais que merecem ser 

valorizadas e repassadas às 
novas gerações. Pensando 
na importância de dissemi-
nar estes patrimônios ima-
teriais, a EDP São Paulo, 
com apoio do Instituto EDP, 

Projeto Saberes do Vale        
valoriza tradição da região

patrocina o projeto Saberes 
do Vale: Cultura e educação 
no Vale do Paraíba.

O projeto produzirá uma 
exposição virtual e quatro 
filmes documentários com 
objetivo de preservar e mul-
tiplicar o conhecimento de 
saberes e fazeres tradicio-
nais da região do Vale do 
Paraíba, permitindo a pro-
moção das manifestações 
culturais e populares. Estes 
conteúdos serão trabalha-
dos em diferentes formatos, 
por meio de exibições dos 
documentários em locais 
públicos de quatro cidades 
da região, com exposição 
virtual do conteúdo coleta-
do na ampla pesquisa reali-
zada e em materiais educa-

tivos que serão distribuídos 
para escolas do Vale. 

Os temas foram sele-
cionados para o projeto 
depois de uma profunda 
pesquisa com moradores 
do Vale do Paraíba, entre 
eles estão, construções de 
pau-a-pique e sapé, a pro-
dução de farinha e a feitura 
de paçocas, a fabricação 
artesanal de brinquedos e 
o próprio brincar, além das 
tradicionais figuras de bar-
ro da região. A ideia é mos-
trar personagens, mestres 
artesões e detentores de 
saberes, locais tradicionais 
da região, além de depoi-
mentos de habitantes, va-
lorizando as expressões e 
memória local.

Fotocontexto / Edu Barcellos

O churrasco atraiu mais de 4 mil pessoas ao evento

Desenvolvido pelos universitários Rennan Bueno, Bruno Oliveira e Pedro Lourenço
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sportesE
Kits da Corrida Pinda sErão 
EntrEguEs dias 20, 21 E 22 dE julho

Estão abertas as 
inscrições para 
a Copa sesc/
sincomércio 
de futsal 

Colaborou Com o
texto: VíCtor belmonte

A 15ª edição da Copa Sesc/
Sincomércio de Futsal está 
com inscrições abertas desde 
o dia 1º de julho e o prazo li-
mite para se inscrever é 25 de 
agosto. Participam, times do 
comércio varejista de Pinda-
monhangaba, mais a Unimed, 
equipe convidada pela orga-
nização.

A competição terá início no 
dia 6 de setembro no Ginásio 
de Esportes do Alto Tabaú, 
assim como em todas as quar-
tas-feiras. Também aconte-
cerão jogos às sextas feiras, 
no Ginásio de Esportes Ma-
noel César Ribeiro, conhecido 
popularmente como Quadra 
Coberta.

Para realizar a inscrição 
é necessário que o associado 
ao Sesc apresente a carteiri-
nha. Não associados deverão 
portar RG, CPF e Carteira de 
Trabalho. As inscrições são 
realizadas na sede do Sinco-
mércio (rua Bicudo Leme – 
centro)..

Como alguns estabeleci-
mentos comerciais não têm 
funcionários masculinos o 
suficiente para montar um 
time, é permitido que até qua-
tro empresas formem uma 
equipe. Dessa forma, a expec-
tativa da organização é que 
tenham oito equipes. 

Pinda estreia com resultados positivos 
nos Jogos Regionais de Caraguá

 

Pindamonhangaba realiza, 
no dia 23 de julho, a partir das 
8h30, mais uma edição da tra-
dicional Corrida Pinda, desta 
vez, em novo local: com largada 
e chegada no Parque da Cidade. 
o evento integra as festividades 
de aniversário do município.

Para participar, os interessa-
dos fizeram suas inscrições no 
último fim de semana, no Sho-
pping Pátio Pinda. a adesão ao 
evento foi um grande sucesso, 
com as 5 mil inscrições encerra-
das antes mesmo do prazo final, 
que era domingo (9).

agora, os inscritos preci-
sarão retirar seus kits corrida 
(camiseta e chip para 10 km), 
demais corridas e caminhada 
(camiseta e pulseira) no próprio 
Shopping, dias 20, 21 e 22 de 
julho, das 13 às 20 horas. Para 

isso, basta apresentar rG ou o 
comprovante de inscrição. Será 
permitido retirar os kits de ter-
ceiros, desde que seja apresen-
tado rG ou comprovante da ins-
crição da pessoa.

a realização é da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria Municipal 
de esporte e lazer, com apoio da 
Tenaris e parceria do Shooping 
Pátio Pinda. Serão realizadas as 
modalidades caminhada (5 km, 
para pessoas com mais de 12 
anos), corrida 5 km (de 16 anos 
em diante, sendo dividida em ca-
tegoria geral e PCD), corrida 10 
Km (18 anos em diante), corrida 
50 metros (para crianças até 8 
anos), corrida 100 metros (de 9 a 
11 anos), corrida 600 metros (de 
12 a 13 anos) e corrida 1 km (de 
14 a 15 anos). as cinco mil inscrições para a prova foram encerradas antes do prazo

os Jogos regionais de Cara-
guatatuba 2017 tiveram início 
na quarta-feira (12), com algu-
mas competições durante o dia 
e, à noite, a cerimônia oficial de 
abertura, com o desfile das dele-
gações competidoras.

Pindamonhangaba participa 
do evento, realizado pela oitava 
vez em Caraguá, com uma dele-
gação de cerca de 400 pessoas. 
No desfile de abertura, a cida-
de foi representada pela equipe 
de voleibol feminino sub 21. o 
evento contou com a presença 
de diversas autoridades, como o 
coordenador de esporte e lazer 
do estado, Flávio toledo.

no primeiro dia, o futebol 
masculino de Pinda empatou em 
zero a zero com tremembé. o 
futsal masculino 21 também em-
patou, 2 a 2, com a forte equipe 
de São José dos Campos. O vo-
leibol feminino 21 venceu Fran-
cisco morato por 2 sets a 0 e, no 
voleibol masculino livre, em jogo 
disputado, Pinda perdeu no tie 
break por 2 x 1 para Santa Isabel.

no taekwondo, o atleta ma-
theus Dias garantiu o terceiro 
lugar na categoria até 68 kg. e 
no atletismo, nos 5000 metros 
rasos t12, o atleta adail alves 
da Silva se classificou com o me-
lhor tempo para o segundo dia 
de competição.

Segundo dia de competição

no segundo dia, o futsal femi-
nino 21 estreou com vitória sobre 
a equipe de Poá por 5 a 2, gols de 
Diih (3), Pietra (1) e Diellie (1). 
O técnico Marcio Silva disse que 
com este placar Pinda está classi-
ficada para a semifinal.

De acordo com informações 
do técnico marcelo ronconi, na 
ginástica artística, Pinda ficou 
em terceiro por equipe no mas-
culino e conquistou um bronze e 
um ouro no individual. Destaque 
para o atleta alowani tsubota.

Segundo o técnico Celso 
Manzano, o judô feminino ficou 
na quinta colocação por equipe 
e o judô masculino não se clas-
sificou. Na sexta-feira (14), tere-
mos a competição individual no 
masculino e no feminino.

no tênis masculino livre, 
Pindamonhangaba teve duas 
vitórias no individual, con-
tra biritiba mirim. na bocha, 
Pinda perdeu no desempate 
contra arujá. Já no ciclismo 
mountain bike, Pâmela ficou 
em 10º lugar e João Victor fi-
cou em 16º. no futsal mascu-
lino sub 21, Pinda perdeu de 
Caieiras por 7 a 4 e, no futebol 
feminino, Pinda venceu por 2 a 
1 contra lorena.

Pindamonhangaba foi re-
presentada também no futebol 
masculino sub 20, enfrentando 
Guararema, no vôlei masculi-
no contra Caraguá, no vôlei de 
praia masculino contra Gua-
ratinguetá, no atletismo e nas 
damas. até o fechamento desta 
edição, o resultado ainda não 
havia sido divulgado.

os Jogos regionais de Cara-
guatatuba seguem até o dia 21 
de julho.

Programação dE jogos
A comissão organizadora dos Jogos Regionais divulgou a tabela 

com a programação das competições desta sexta-feira (14). 
Confira os jogos de Pindamonhangaba:
 
Futsal - Fsm21 - 8h – Paraibuna x Pindamonhangaba
Futsal - FsF21 - 15h- Pindamonhangaba x Taubaté
Vôlei - VF21 – 16h – Ilhabela x Pindamonhangaba
Vôlei - Vml – 16h – Pindamonhangaba x Paraíbuna
Bocha - Bo (C2) – 11h – Pindamonhangaba x Caçapava
Futebol - Fm20 – 14h30 – Pindamonhangaba x Piquete
Vôlei de Praia - VPm – 11h30 – 
Pindamonhangaba x Ferraz de Vasconcelos
malha - ma (C2) – 11h – Caieiras x Pindamonhangaba
ginástica artística – 9h - (feminina até 14 / masculina)

Equipe de futebol feminino também alcançou bons resultados

Divulgação

arquivo tn

Desenvolvido pelos universitários Rennan Bueno, Bruno Oliveira e Pedro Lourenço
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 14 de julho de 2017

Ação, experiência e recordação 

Um café da tarde selou um reencontro de educadores do colégio Externato São 
José. A ocasião permitiu matar a saudade dos “velhos tempos” e compartilhar o dia 
a dia de todos. O encontro aconteceu no shopping Pátio Pinda, no último dia 7.

Parabéns!

Para Dulce Helena Soares, que  completou 56 anos 
na última segunda-feira, 10 de julho. Recebe as felicita-
ções e todo o carinho de seus fi lhos e do marido (foto).

Tudo de bom!

Para o gatinho 
Igor Alves, que fez 
15 anos na quarta-
feira, 12 de julho. 
Recebe todo amor 
e votos de felicida-
de  e realizações da 
mãe Ádila e da irmã 
Nina (foto), além do 
pai Allan.

Muitas bênçãos

Quem fará aniversário neste 
domingo, 16 de julho, é Márcia Ortiz 
Ferre. Felicidade sem limite, bênçãos 
e sabedoria são os votos do seu esposo 
Márcio, dos seus fi lhos Murillo e Mi-
guel (foto), dos familiares, dos amigos 
e de todos os teus colegas de trabalho.  

Tudo de bom para 
o gatíssimo Fernan-
do Dias Lixa, que fará 
aniversário neste sába-
do, 15 de julho. Saúde, 
alegria e muita diversão 
são os desejos dos seus 
pais Adriana e Fábio, 
dos tios, avós, da bisavó, 
dos primos, dos amigos 
e de toda sua família.  

Felicidade e sucesso!

Tudo de bom para o funcioná-
rio público e ator Mauro Morais, 
que fez aniversário no dia 10 de 
julho. Que sua vida seja repleta 
de conquistas!

Feliz aniversário!

Para Solange Freire, telefonista da 
prefeitura, que completou mais um ano de 
vida na quinta-feira, 13 de julho,  e recebe 
os cumprimentos e votos de felicidades de 
todos os colegas de trabalho e familiares.

Muitas bênçãos...

Para a Fabiana Dias que fará ani-
versário neste sábado, 15 de julho. 
Muitas bençãos de Deus e sonhos reali-
zados. Sãos os votos de sua fi lha Joyce 
(foto) e família. 

Felicidade... 

À jovem Luiza Lopes, que  
assoprou mais uma velinha na 
segunda-feira, 10 de julho. Que 
mais este ano de vida venha re-
pleto de felicidade e da presen-
ça de Deus. 

Muita luz!!!

É o que desejamos para a 
empresária Sheila Alves, dona 
da Avesfrios, que faz aniversário 
no dia 14 de julho. Familiares e 
amigos desejam toda a felicidade 
do mundo.

Sempre 
avante!

Parabéns para 
o ‘Chefe’ Nécio, que 
fez aniversário 
nesta quarta-feira 
12 de julho. Ele 
recebe os cumpri-
mentos dos fami-
liares, dos colegas 
de trabalho da 
prefeitura, e dos 
amigos escoteiros.   

Parabéns!

Comemora aniversário no domingo, 16 
de julho, Marcos Roberto Gil de Castro. Ele 
recebe o carinho da esposa Tatiane, do fi lhão 
Luis Gustavo, dos familiares e amigos (Grupo 
Geração Jesus e Igreja NS das Graças), que 
desejam muita felicidade, alegria e sucesso.
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