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Pindamonhangaba apresentou a maior redução da taxa de homicídios dolosos (quando há 
intenção de matar) no primeiro semestre de 2017, comparado a outras cidades da região. No 
primeiro semestre, a cidade registrou 9 homicídios dolosos. No mesmo período do ano passado, o 
índice foi de 19 mortes.
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Arquivo pessoal

Entre os manequins, o 
gato dorme, na vitrine da 
loja. Um gato branco en-
tre as roupas brancas de 
réveillon. Bem reparo a 
beleza dos vestidos e dos 
colares, das blusas e dos 
shorts e nada me encanta 
mais do que aquele mode-
lo vivo, ou melhor, aquele 
modelo felino. 

Retrocedo alguns pas-
sos e fotografo aquele 
instante para tentar cap-
turar a sua paz. Ele ain-
da não sabe que eu exis-
to e nem imagina que é 
alvo de meus “fl ashes”. O 
sol de verão resplandece 
e o gato, simplesmente, 
dorme. Como será o seu 
nome? Qual a sua histó-
ria?

Movida pela curiosi-
dade, espero a loja abrir 
às 9 horas. Dou bom dia 
à vendedora e, assim que 
ela me diz “pois não?” eu 
brinco que gostaria de 
comprar o gato da vitri-
ne. Ela sorri e me infor-
ma: 

- O gato não está à 
venda! 

- Que pena! Adorei o 
bichano! Como ele se cha-
ma?

- Dio! Esse gato apare-
ceu no quintal de casa. Eu 
nunca quis ter bicho de 
estimação, pois meus dois 
fi lhos têm asma e o pelo 
de animal faz mal. Tanto 
que não permiti que eles 
dessem água nem comi-
da para o pobre coitado. 

GATO DE VITRINE

Na verdade, queria que 
ele fosse embora. Mesmo 
com fome e sede, o bicho 
não “arredou pé” do quin-
tal. No quarto dia, seu 
miado de desespero amo-
leceu o coração dos meni-
nos e acabei consentindo 
que eles lhe dessem água 
e comprassem ração para 
alimentá-lo. 

“Em pouco tempo, o 
gato conquistou o cari-
nho de todos, entrava e 
saía de casa a hora que 
bem entendia e, na hora 

de dormir, a vitrine da 
loja era o seu lugar prefe-
rido. De manhã, quando 
eu abro a porta para os 
clientes, ele corre para o 
quintal. Só volta para a 
vitrine quando encerro o 
expediente.”

 “Hoje, eu compre-
endo por que esse gato 
apareceu! Meu fi lho mais 
velho passava por um 
momento difícil de sua 
adolescência. Pedi mui-
to a Deus que o ajudasse 
a encontrar um sentido 

para sua vida. Não é que 
esse bichano chegou para 
ajudá-lo?! Em gratidão 
ao alimento e à água que 
ele lhe ofereceu, se apegou 
de tal forma ao ‘seu sal-
vador’ que o obrigava a 
sair do quarto para brin-
car com ele de bolinha no 
quintal. Era tanta insis-
tência que meu fi lho, aos 
poucos, foi saindo de sua 
concha de solidão e, dia 
após dia, foi reencontran-
do a alegria de viver.”

“A chegada desse gato 
é um grande mistério. Ele 
teve e tem uma missão 
que nem eu como mãe ha-
via conseguido cumprir. 
Até o nome que ele foi ba-
tizado revela a sua gran-
deza: - Dio! Escolhido por 
meu fi lho Luigi, em alusão 
a um dos personagens de 
um jogo de videogame.”  

- Não conheço o tal 
jogo, mas Luigi, em ita-
liano, é luz e, Dio, como 
você sabe, Deus.  Que Dio 
ilumine a sua vitrine e a 
alma de seus fi lhos com 
essa paz tão macia e tão 
mansa que tanto me en-
cantou! Já que o gato da 
vitrine não está à venda, 
a senhora pode rogar ao 
Dio bênçãos para a nos-
sa vida? Ultimamente, os 
gatos têm me ensinado 
os mistérios de Deus e eu 
sou muito grata a Ele por 
nos presentear com Seus 
mensageiros felinos, ex-
pressão delicada de Seu 
Amor sem fi m...

Eu indico:
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O livro é a primeira edi-
ção da trilogia “Peça-me o 
que quiser”. Escrito pela au-
tora norte- americana Megan 
Maxwell, a trilogia obteve 
bastante sucesso nos Estados 
Unidos pela editora Suma De 
Letras Brasi.

A obra narra um romance 
entre uma garota espanhola 
(Judith Flores) e um homem 
alemão (Eric Zimmerman), 
os dois acabam se conhecen-
do no local de trabalho, onde 
a espanhola é secretária do 
alemão. Conforme vão se co-
nhecendo a atração entre eles 
aumenta, até que se tornam 
namorados e viajam para a 
Alemanha para fi carem com 
a família do rapaz.

“Na realidade, comecei 
mesmo a ler por obrigação, 
livros que tenho mesmo que 
ler durante as férias. Eu in-

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É DO ESTUDANTE 
E PROFESSOR DE JAPONÊS BRUNO YUIJI 

dico este,  por contar uma óti-
ma história entre dois perso-
nagens, e também porque por 
meio dela consegui entender 
um pouco mais o universo das 
mulheres”, conta Bruno. 

“...na hora de dormir, a vitrine da loja era o seu 
lugar preferido”

Dois homens são presos por associação 
ao tráfi co de drogas em Moreira César

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
Em Moreira César, um 

homem, de 42 anos, foi 
preso porque estaria rea-
lizando tráfi co de drogas 
em um posto de gasolina. 
A Equipe Ronda de Apoio 
da Polícia Militar, após 
receber uma denúncia na 
madrugada de terça-fei-
ra (25), foi até o local. De 
acordo com informações 
da PM, durante a aborda-
gem à pessoa, que estava 
com um veículo Monza, 
foram encontrados no 

interior do veículo, sete 
pinos de cocaína, quatro 
porções de maconha e a 
quantia de R$ 45.

Posteriormente, os po-
liciais se deslocaram até 
a residência do homem, 
onde encontraram a quan-
tia de mil reais. Na aborda-
gem a outro suspeito, de 
24 anos, que chegou ao lo-
cal durante a vistoria, com 
ele foram encontrados 
mais 23 pinos de cocaína.

Conduzidos ao Distrito 
Policial, ambos foram au-
tuados por tráfi co de dro-
gas e associação ao tráfi co.

BEZERROS SÃO FURTADOS DE CHÁCARA EM PINDA
Seis bezerros, ava-

liados em R$ 6 mil, 
foram furtados na ma-
drugada da terça-feira 
(25) de uma chácara 
na Estrada Munici-
pal das Campinas, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a 
Polícia Civil, o pro-
prietário percebeu o 
furto ao sair para fazer 
a ordenha da manhã. 
Ele encontrou a cer-
ca de arame farpado 
rompida e o gado sol-
to nas imediações. Ao 
fazer o levantamento, 
constatou a falta de 
seis bezerros.

A polícia investiga o 
crime e tenta localizar 
os animais.

Divulgação/Polícia Militar

Animais estão avaliados em R$ 6 mil e foram furtados de uma chácara na 
Estrada Municipal das Campinas

Com os suspeitos foram encontrados pinos de 
cocaína, porções de maconha e dinheiro 

Segurança pública: 
um trabalho conjunto   

Os números ainda não são os melhores 
porque a proposta é reduzir cada vez 
mais e, se possível, zerar esses índices. 

Mas, de acordo com informações da Secretaria de 
Segurança Pública do Governo de São Paulo, Pin-
damonhangaba apresentou a maior redução da 
taxa de homicídios dolosos (quando há intenção 
de matar) no primeiro semestre de 2017, compa-
rado a outros municípios da região.

De janeiro a junho foram registrados nove ho-
micídios dolosos em Pinda, sendo que no mesmo 
período do ano passado, o índice foi de 19. Houve 
uma redução de 52,5% em 2017, o que representa 
menos que a metade das ocorrências registradas 
em 2016.

Ainda de acordo com a Secretaria de Seguran-
ça Estadual, Pinda também apresentou um nú-
mero menor de ocorrências, em comparação com 
as principais cidades da região, inclusive com as 
que têm menos habitantes. São José dos Campos 
registrou 21 homicídios dolosos este ano; Tauba-
té, 23; Jacareí, 10; Guaratinguetá, 12; Lorena 10; 
Caraguatatuba, 13; e São Sebastião 9.

O retorno da Atividade Delegada no município 
(com o aumento do número de policiais de 12 para 
25, e com perspectiva de chegar a 32) e a instala-
ção do COI (Centro de Operações Integradas) de-
vem reforçar ainda mais a segurança na cidade. 

O trabalho conjunto entre as polícias Civil e Mi-
litar, a prefeitura, o terceiro setor e projetos como 
o “Vigilância Solidária”, por exemplo, ajudam 
a minimizar situações vulneráveis. Além disso, 
iniciativas que tiram crianças e jovens das ruas, 
como práticas esportivas e culturais, contribuem 
para melhores cidadãos futuros.

Polícia
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Pinda comemora Dia do Produtor Rural

Moradores do Azeredo e região 
terão Unidade Básica de Saúde

Projeto Guri inicia 
segunda etapa de 
matrículas para cursos 
gratuitos de música

Pindamonhangaba pro-
move uma série de ativi-
dades no Sindicato Rural 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Agricultor 
(29 de julho). Na cidade, a 
data é celebrada como Dia 
do Produtor Rural, bene-
fi ciando todos os segmen-
tos rurais. Os eventos são 
realizados em conjunto 
pelo Sindicato Rural e pelo 
Conselho de Desenvolvi-
mento Rural, com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

As comemorações co-
meçaram na quarta-feira 
(26) e vão até o sábado 
(29). O tradicional Tor-
neio Leiteiro é uma das 
atrações. Este ano ele será 
realizado em duas catego-
rias: regularidade e produ-
tividade. Na regularidade, 
vence o animal que mais 
se aproximar da meta es-
tipulada na sua inscrição 
- produzir 20, 25 ou 30 
kg de leite/dia. Na produ-
tividade, vence o animal 
que produzir maior quan-
tidade de leite durante o 
torneio. A premiação pode 
chegar a R$ 5 mil para o 
primeiro colocado e, tam-
bém, é oferecido prêmio ao 
melhor tratador.

O evento, que aconte-
ce há 60 anos, tem como 

objetivo abrir um espaço 
para a troca de experiên-
cias e para que os produ-
tores mostrem a qualidade 
de seus animais.

Além disso, também há 
palestras gratuitas ao pro-
dutor rural nesta quinta 
(27) e na sexta-feira (28), 
às 15 horas, no auditório 
do Sindicato Rural. Nesta 
quinta-feira será debatido 
o uso de BST no manejo 
produtivo de bovinos de 
leite, com o médico veteri-
nário Ricardo Alberto Pul-
zatto; na sexta-feira será o 
manejo e nutrição de vacas 
no período de transição, 
com o zootecnista Alexan-
dre Valise Siqueira.

Linha de crédito 
para produtores
No dia do evento, sába-

do (29), haverá a quarta 
edição do "Gente do Cam-
po Alimentando a Cidade", 
que deve reunir cerca de 
800 pessoas, entre produ-
tores rurais, familiares e 
público em geral, na sede 
do Sindicato Rural.

Com uma extensa pro-
gramação, o evento tem 
como objetivo divulgar a 
importância do produtor 
rural na economia e desen-
volvimento da cidade.

Um dos destaques do 
evento será uma palestra 

com uma equipe do Banco 
do Brasil sobre o Plano Safra 
2017/2018 de linhas de cré-
dito para produtores rurais 
- que acontecerá às 11 horas.

"Será extremamente 
importante essa palestra 
para elucidar aos produ-
tores de Pinda e região 
sobre as linhas de créditos 
e as formas de fi nancia-
mento. Todas as dúvidas 
serão esclarecidas e espe-
ramos que isso estimule o 
crescimento do setor rural 
do município", explicou o 
diretor de Agricultura da 
Prefeitura, Paulo Ricardo 
Nicolás Imparato.

Neste dia, a programa-
ção começa às 8 horas, 
com  café da manhã, sole-
nidade, palestra técnica e 
homenagem a produtores 
(geração passada e presen-
te no campo).

Das 13 às 18 horas, ha-
verá visitação exposição de 
produtos agrícolas, entre 
eles Arroz Ruzene e Ca-
prinocultura Real Capri, 
equipamentos e insumos.

O evento e o estacio-
namento são gratuitos e 
abertos ao público em 
geral. Toda a renda ob-
tida com venda de ali-
mentos e bebidas será 
destinada à Apae de 
Pindamonhangaba.

A população do 
loteamento Azeredo 
e região ganhará uma 
Unidade Básica de 
Saúde, que aproximará 
os atendimentos dos 
moradores. A Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba realiza a cerimônia 
de inauguração nesta 
sexta-feira (28), às 9 
horas.

A UBS homenageia 
Terezinha Gertru-
des - "Dona Terezinha 

Moretti", de acordo 
com o projeto de lei nº 
119/2017, de autoria do 
vereador Carlos Eduar-
do de Moura.

A obra é resultado de 
convênio com o Minis-
tério da Saúde e rece-
beu um investimento 
total de R$ 859.416,03, 
somando a contrapar-
tida da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.  

No total, a edifi cação 
tem 360 m² de área, 

com ambientes como 
consultórios, salas de 
acolhimento, sanitários 
com acessibilidade, sa-
las para curativos,  para 
inalação, para vacinas 
e para procedimentos, 
entre outros.

De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Saúde da Prefei-
tura, a UBS está pre-
parada para atender, 
mensalmente, uma 
média de 600 consul-

tas médicas, 300 con-
sultas de enfermagem 
e 300 procedimen-
tos, como retirada de 
pontos, entre outros, 
além do acolhimento 
em livre demanda. O 
atendimento à popula-
ção será já a partir da 
segunda-feira (31).

A nova UBS fi ca na 
rua Antonio Bueno de 
Carvalho Filho, 61, Jar-
dim Azeredo, Moreira 
César. 

O Projeto Guri, man-
tido pela Secretaria da 
Cultura do Estado de 
São Paulo, abriu uma 
segunda etapa de ma-
trículas para cursos 
gratuitos de música 
para crianças e jovens 
de 6 a 17 anos. Há vagas 
nos pólos do Arareta-
ma e em Moreira César 
e as inscrições podem 
ser feitas até o dia 25 de 
agosto.

Para se matricular 
é necessário ir acom-
panhado dos pais, ou 
de um responsável le-
gal,portando cópia do 
RG do responsável, có-
pia do RG ou da certi-
dão de nascimento do 
aluno, comprovante de 
residência e compro-
vante de matrícula es-
colar.

Em Moreira César, 
o pólo fi ca na rua Dr. 
Gonzaga, s/nº e funcio-
na às segundas e quar-
tas-feiras, das 14h30 às 
18 horas. No local, são 
oferecidos cursos de 
violino, viola clássica, 
violoncelo, saxofone, 
clarinete, fl auta trans-
versal, contrabaixo 
acústico e percussão.

No Araretama, o 
Projeto Guri funciona 
às terças e às quintas-
feiras, das 13h30 às 18 
horas, na rua Benedito 
Darci Monteiro, 160. As 
aulas disponíveis são de 
coral e violão. 

Não é necessário que 
o aluno possua o ins-
trumento, tenha algum 
conhecimento sobre o 
instrumento desejado 
ou sobre música. 

Tradicional Torneio Leiteiro é uma das atrações do evento

UBS está preparada para atender, em média, 600 consultas e 300 procedimentos por mês
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.876, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar a designação do servidor Euclydes Silvério Neto para a 
função de Gestor de Atividades Esportivas, a partir de 22 de maio de 2017. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
22 de maio de 2017.
Pindamonhangaba, 27 de junho 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 27 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

         

     PORTARIA GERAL Nº 4.887, DE 03 DE JULHO DE 2017

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Constituir a COMISSÃO PARA REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL.

Art. 2º A Comissão será integrada pelos senhores:

I - Alexandre de Jesus da Silva - Diretor do Departamento Jurídico Fiscal;
II - Vicente Corrêa da Silva      - Diretor de Receitas e Fiscalização Fazendária;
III- Rogério Azeredo Renó       - Advogado Municipal
IV- José Marcos Lacerda Modesto Arraes - Advogado Municipal

Art. 3º A Coordenação das Atividades da Comissão será exercida por Alexandre de 
Jesus da Silva.
 
Art. 4º O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, sem 
prejuízo das suas funções e atribuições.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretária de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  de 03 
de julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.888, DE 04 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 o servidor a seguir relacionado para exercer a função a partir de 01 
de abril de 2017:

- Antônio Luíz Rocha Apolinário
  Gerente de Divisão

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de abril de 2017.

Pindamonhangaba, 04 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 04 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.889, DE 03 DE JULHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. João Henrique Ferrari Gontijo, para 
substituir o Secretário de Administração, Sr. Fabrício Augusto Pereira, durante o 
período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 12 a 31 de julho de 2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 04 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 04 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.891, DE 07 DE JULHO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o inciso I do Art. 5º da Lei nº 4.985, de 
10.11.2009, 

RESOLVE 

Art. 1º Alterar o inc. I e II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.596, de 15 de fevereiro de 
2016, que constituiu o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra, que passa a vigorar:

I- REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:

a) Titular:    José Carlos Gonçalves
      Suplente: Douglas Silva Santos

b) Titular:   Juliana Vasques de Andrade
      Suplente: Nécio Pereira da Silva

c) Titular:  Mauro Celso Barbosa
      Suplente: Olímpio Roberto Thomaz
 
d) Titular:   Rogéria de Fátima do Nascimento B. Santos 
      Suplente: Maria José Otacilio 

e) Titular:  Lorival Vighy Almeida 
      Suplente: André Luiz Nunes 

f) Titular:   José Luiz Alves Gonçalves
      Suplente: Sandra Maria Monteiro Cândido

II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Titular:    Antonio Rogério Lemes de Souza
Suplente: Maria Aparecida de Oliveira Silva

b) Titular:    Ana da Silva
Suplente: Carla Aparecida Blanco

c) Titular:    Carlito Lima Santos Filho
Suplente: Adam Jonson Santiago dos Santos

d) Titular:    Maria Solange Lobo
Suplente: Theise Cory Maitri Lobo

e) Titular:    Katia Aparecida Guedes
Suplente: Maria do Carmo Vaz Luz

f) Titular:    Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Suplente: Samuel Miranda da Silva

g) Titular:    Suzeni Aparecida Ferreira
Suplente: Sandro Pavesi Oros

h) Titular:    Sani Regina dos Santos
Suplente: Eider Santos Alves

i) Titular:    Silvio Paulo Leal
Suplente: Isa Regina Vieira

j) Titular:    Regina Célia Evangelista dos Santos
Suplente: Daniela Barbosa Miranda da Silva

Art. 2º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2017.
    
             Isael Domingues                                            Valéria dos Santos

       Prefeito Municipal                     Secretária de Saúde e Assistência Social

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
 Secretário de Negócios Jurídicos 

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
João Henrique Ferrari Gontijo

Respondendo pela Secretaria 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.893, DE 13 DE JULHO DE 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rogéria de Fátima Nascimento Braga 
Santos, para substituir a Gerente de Unidade, Sra. Maria José Otacílio, durante o 
período em que a mesma encontrar-se em férias, de 24 de julho de 2017 a 12 de 
agosto de 2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.163, DE 05 DE JULHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: Célia Kazue Domoto Nagaoka (Presidente), 
Denise Carvalho de Mello e Leila Regina Saquetti (membros), para comporem a 
comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do 
servidor Henrique Gomes Neto, inspetor de trânsito, matrícula 845692, para apurar 
inassiduidade habitual conforme relatado no Processo Interno nº 36.645/2015.  

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 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 05 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.165, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: Célia Kazue Domoto Nagaoka (Presidente), 
Denise Carvalho de Mello e Leila Regina Saquetti (membros), para comporem a 
comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da 
servidora Silvia Regina Salgado, assistente de serviços gerais, lotada na SEC/DEC, 
matrícula 777000, para apurar inassiduidade habitual conforme relatado no Processo 
Interno nº 20.425/2016.  
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 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 05 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.170, DE 13 DE JULHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar a Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.836, de 11 de abril de 2016, para dar 
continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2016, para 
que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 08 de julho de 2017, sejam 
concluídos os trabalhos da Comissão. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 08 de julho 
de 2017.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.172, DE 13 DE JULHO DE 2017 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Memorando nº 639/2017-DRH, NOMEIA o 
servidor André Marcos Pereira para compor, como membro, a comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 027/2015 em substituição a servidora Fernanda Cristina 
Pedersoli.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.173, DE 13 DE JULHO DE 2017 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Memorando nº 640/2017-DRH, NOMEIA o 
servidor André Marcos Pereira para compor, como membro, a comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 008/2016 em substituição a servidora Fernanda Cristina 
Pedersoli.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.174, DE 13 DE JULHO DE 2017 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Memorando nº 638/2017-DRH, NOMEIA o 
servidor André Marcos Pereira para compor, como membro, a comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 028/2015 em substituição a servidora Fernanda Cristina 
Pedersoli.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, 
CONTATOS: FONE: 12 

                                                              CEL: 12-

 

 

 

7° Reunião Ordinária do CMPDCN

 

Convocamos as Senhoras e Senhores conselheiros
7°Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Pindamonhangaba

 28 de Julho (sexta feira)

 Horário 18h00min  

 Travessa Rui Barbosa, 37 Centro

 

 Funções do CMPDCN (Lei e Regimento Interno)

 Devolutiva do Bate Papo sobre a Á

 Próximos eventos
de 10 anos do CMPDCN).

 Outros informes

 

*Reunião no dia 28/07 

 

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não
favor justificar 

 

 

Antonio Rogério Lemes de Souza 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

-98134-1737 

             Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.

Reunião Ordinária do CMPDCN de 2017 

Convocamos as Senhoras e Senhores conselheiros e a todos que interessar, 
Ordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra de Pindamonhangaba de 2017, à saber: 

28 de Julho (sexta feira) 

Travessa Rui Barbosa, 37 Centro 

Pauta 

Funções do CMPDCN (Lei e Regimento Interno) 

do Bate Papo sobre a África 

Próximos eventos que estamos desenvolvendo (Novembro 2017, aniversário 
de 10 anos do CMPDCN). 

Outros informes 

Reunião no dia 28/07 Sexta feira  

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não 
favor justificar  pelo e-mail oficial. 

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério 

Presidente CMPDCN 

DESENVOLVIMENTO  
PINDAMONHANGABA 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017. 

e a todos que interessar, para a 
Ordinária do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Novembro 2017, aniversário 

 puderem comparecer 

 

 RETIFICAÇÃO

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e 
local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 2017”, para tratar das 
seguintes pautas:

Pauta:

- Leitura e aprovação de ATA 
- Prestação de contas da loja do shopping

Dia: 27/07/2017 (quinta-feira)

Horário: 16 horas  

Local: Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba 

Claudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social de Solidariedade 
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Divulgação

Município apresenta queda de 50% 
no número de homicídios em 2017

O governador Geral-
do Alckmin anunciou 
na terça-feira (25), um 
pacote de medidas para 
a segurança pública. 
Entre as novidades, as-
sinou um decreto que 
reduz o tempo para que 
aspirantes da PM sejam 
promovidos a oficiais, 
autorizou a abertura de 
concursos para contra-
tação de 2.421 policiais 
militares e entregou 72 
novas viaturas que re-
forçarão a frota.

Durante a solenida-
de, Alckmin autorizou 
a abertura de dois con-
cursos públicos que irão 
disponibilizar 2.200 
vagas para soldado 
de 2ª classe e 221 para 
aluno-oficial da PM.

A formação do sol-

dado no Curso Superior 
de Técnico de Polícia 
Ostensiva e Preserva-
ção da Ordem Pública 
tem um ano de dura-
ção, na Escola Superior 
de Soldados (ESSd). 

O soldado atua dire-
tamente nas ruas, nos 
diversos programas de 
patrulhamento preven-
tivo e ostensivo. A re-
muneração inicial é de 
R$ 2.992,54, já incluso 
o adicional de insalu-
bridade de R$ 634,78.

Já a formação do 
oficial no curso de ba-
charelado em Ciências 
Policiais de Segurança 
e Ordem Pública leva 
aproximadamente três 
anos, na Academia de 
Polícia Militar do Bar-
ro Branco (APMBB).

Os oficiais da PM são 
responsáveis pela fis-
calização, gestão e co-
mando do efetivo que 
atua no policiamen-
to. O salário inicial 
para o cargo é de R$ 
2.946,54, já incluso o 
adicional de insalubri-
dade.

O governador anun-
ciou a redução pela me-
tade do tempo em que 
o aspirante a oficial, 
após a formatura, fica 
em estágio-probatório 
até a promoção para 2º 
tenente PM.

A mudança benefi-
ciará os aspirantes a 
oficiais que se forma-
ram em dezembro do 
ano passado e estão 
cumprindo estágio.

Nascidos em julho 
podem, a partir de quin-
ta-feira (27), fazer o sa-
que do abono salarial 
ano-base 2016. Os paga-
mentos serão efetuados 
conforme o mês de nas-
cimento do trabalhador, 
começando com os nas-
cidos em julho.

Os beneficiários des-
te mês, titulares de con-
ta individual na Caixa 
com saldo acima de R$ 
1 e movimentação, rece-
beram crédito automáti-
co na terça-feira (25). 

Os valores do bene-
fício variam de R$ 79 a 
R$ 937, de acordo com 
o tempo de trabalho du-
rante o ano de 2016. Os 
recursos ficarão dispo-
níveis ao trabalhador até 
29 de junho de 2018.

Tem direito ao bene-
fício o trabalhador ins-
crito no Programa de 
Integração Social (PIS) 
ou no Programa de 
Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público 
(Pasep), há pelo menos 
cinco anos, que traba-
lhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 
2016, com remunera-
ção mensal média de até 
dois salários mínimos e 
que teve seus dados in-
formados corretamen-
te pelo empregador na 

Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), 
ano-base 2016.

O trabalhador que 
possui Cartão Cidadão 
e senha cadastrada pode 
se dirigir a uma casa lo-
térica, a um ponto de 
atendimento Caixa Aqui 
ou aos terminais de au-
toatendimento da Caixa. 
Caso não tenha o Cartão 
Cidadão, o valor pode 
ser retirado em qual-
quer agência do banco, 
ao apresentar documen-
to de identificação. O 
trabalhador vinculado à 
empresa pública possui 
inscrição Pasep e, nesse 
caso, o pagamento des-
se programa é feito pelo 
Banco do Brasil.

Reabertura do 
calendário
Trabalhadores que 

não sacaram até dia 30 
de junho o abono sala-
rial ano-base 2015 te-
rão nova oportunidade 
para sacar o benefício. 
O valor estará disponí-
vel para saque de 27 de 
julho a 28 de dezembro 
de 2017. O Ministério do 
Trabalho disponibiliza 
uma ferramenta on-line 
de consulta para o tra-
balhador saber se tem 
direito ao abono salarial 
ano base 2015.

O município de Pinda-
monhangaba apresentou 
a maior redução da taxa 
de homicídios dolosos 
(quando há intenção de 
matar) no primeiro se-
mestre de 2017, compa-
rado a outras cidades da 
região.

Nos seis primeiros 
meses deste ano, Pinda-
monhangaba registrou 9 
homicídios dolosos - de 
acordo com dados da Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica do Governo de São 
Paulo. No mesmo período 
do ano passado, o índice 
foi de 19 - ou seja, houve 
uma redução de  52,5% 
em 2017, o que represen-
ta menos que a metade 
dos delitos registrados 
em 2016.

Em comparação com 
os principais municípios 
da região, Pindamonhan-
gaba também apresen-
tou um número menor 
de ocorrências, inclusive 
comparado com cidades 
com menos habitantes. 
São José dos Campos re-
gistrou 21 homicídios do-
losos este ano; Taubaté, 
23; Jacareí, 10; Guara-
tinguetá, 12; Lorena 10; 
Caraguatatuba, 13; e São 
Sebastião 9.

De acordo com o se-
cretário municipal de 
Proteção e Bem-Estar ao 
Cidadão, José Sodário 
Viana, Pindamonhanga-
ba deve apresentar ainda 
mais melhorias na segu-
rança pública.

"Retomamos com a 
Atividade Delegada neste 
mês de julho e aumenta-
mos o número de policiais 
desta iniciativa de 12 para 
25 - podendo chegar a 32 
- e isso também reforça a 
segurança e o policiamen-
to. São mais policiais nas 
ruas e conseguimos inibir 
a ação de criminosos", 
afirmou.

Segundo ele, outro 
ponto determinante será 
o COI - Centro de Opera-
ções Integradas - e as câ-
meras de vigilância. "Fa-
remos o monitoramento 
e a captação das imagens 
em diversos pontos da 
cidade e tudo isso será 
interligado com as poli-
cias Civil e Militar. Com 
isso, teremos uma maior 
abrangência do que ocor-
re na cidade e poderemos 
usar as imagens para elu-
cidação de crimes de to-
das as espécies. Estamos 
em processo final de ins-
talação de equipamentos 
e treinamento da equipe", 
destacou.

Sobre a redução do nú-
mero de homicídios, o se-
cretário interligou o fato 
ao trabalho constante das 
policias. "A equipe da Po-
licia Civil tem elucidado 
os crimes com bastante 
agilidade, culminando 
na prisão de autores, ti-
rando-os das ruas e isso 
tem servido para reduzir 
a taxa de homicídio e de-

sestimular outras  pesso-
as para que não venham 
a cometer crimes. Além 
disso, o trabalho da Po-
lícia Militar também é 
fundamental para essa 
queda, pois eles apre-
sentam um serviço de 
bastante sucesso com 
ações preventivas, os-
tensivas e de patrulha-
mento. E, nossa equipe, 
da Guarda Municipal, 
também contribui com 
as policiais - valorizando 
sempre o trabalho conjun-
to", explicou.

Para José Sodário Via-
na, o desenvolvimento de 
projetos sociais e esporti-
vos no município também 
contribui para a redução 
da criminalidade. "Tra-
ta-se de uma prevenção 
primária quando oportu-
nizamos atividades para 
crianças e jovens como 

as iniciativas da Secreta-
ria de Esportes. Com isso, 
Pinda tira essas crianças 

e jovens das ruas, e eles 
deixam de ser vulneráveis 
e aproveitam os ensina-

mentos do esporte para 
ter uma visão de futuro, 
para que possam ser cida-

dãos conscientes que bus-
cam fazer o bem", finali-
zou o secretário.

Começa o pagamento 
do abono salarial para 
trabalhadores

Para o trabalhador que não possui o Cartão Cidadão, o 
valor deve ser retirado em qualquer agência do banco, ao 
apresentar documento de identificação

Agência Brasil

Estado anuncia pacote 
para segurança pública
Governador Geraldo Alckmin entregou 72 viaturas 
para a PM e  autorizou abertura de concursos 

Cerimônia no Palácio dos Bandeirantes marca entrega de 72 viaturas da PM e 
assinatura de decretos para efetivos

 A Atividade Delegada reforça a segurança e o policiamento na cidade
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Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 021/2017 de “Aquisição de cimento Portland, 
conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Municipais, para ser utilizado em 
diversas obras no Município de Pindamonhangaba e pela Usina de Asfalto e Artefatos de 
Concreto pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 31/05/2017: 

 
ATA nº 063/2017 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 SC Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP II E 
32 

Votoran 17,93 5.600 

02 SC Cimento Portland (Saco com 50 kg) CP III Votoran 16,50 8.400 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 023/2017 de “Aquisição de agregados para serem 
utilizados pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto em diversas obras do município, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
22/05/2017: 

 
ATA nº 060/2017 Empresa: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 M³ Pó de pedra proveniente de rocha balsatica, 
para composição de usinado pré misturado a 
frio, passando 100% na peneira 1/8” 
(3,17mm) 

Santa 
Cornélia 

34,10 3.000 

03 M³ Pedrisco proveniente de britamento de 
pedra para usina de asfalto, pontiagudo, 
grosso 

Santa 
Cornélia 

64,60 3.000 

ATA nº 061/2017 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 M³  
Pedra Britada nº 02 

Granito 50,10 500 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 024/2017 de “Aquisição de cal hidratada e cal para 
pintura com fixador, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais pelo 
período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 29/05/2017: 
 
 
 
 
 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

ATA nº 062/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIA LTDA EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 SC Cal hidratado 20kg Tradical 8,62 2.000 

02 SC Cal para pintura 8kg com fixador Tradical 9,00 200 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 038/2017 de “Contratação de empresa para locação de 
estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e 
operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para atendimento apoiar as 
festividades do calendário oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela 
Prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 07/06/2017: 
 

ATA nº 062/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIA LTDA EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - CAMARIM TENDA 
Camarim Tenda - Tenda 4x4 metros tipo pirâmide 
contendo: Fechamento e cobertura em lonas tipo MP 
10320, ou chapas zincadas em todas as laterais, 
sistema de fechamento, e piso acarpetado na cor 
cinza, com mesa e quatro cadeiras, uma arara, e um 
espelho de corpo inteiro, porta com chave. Sistema de 
aterramento contra descarga elétrica e seu respectivo 
laudo técnico e ART. Anotação de responsabilidade 
técnica referente à estrutura/serviço requisitado, 
entregue antes do início dos serviços. Anotação de 
responsabilidade técnico referente ao material 
utilizado na cobertura das estruturas de acordo com 
as exigências do Corpo de Bombeiros, referente às 
estruturas/serviços solicitados. Extintor de incêndio 
conforme legislação. 

SBS 882,09 30 

02 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - CARRETA CAMARIM 
Carreta Camarim - 2 camarins no tamanho mínimo de 
2,30 metros por 5,00m, 02 jogos de estofados fixo 
com 08 lugares, 02 mesas com 04 cadeiras, 02 ar 
condicionados, 02 banheiros medindo 1,50x1,50 
metros com vaso sanitário, descarga com válvula 
hidra, 02 pias com água corrente para higienização, 
02 espelhos, 02 gabinetes para materiais, 02 araras 
ou suportes para cabides, 02 frigobares, paredes 
revestidas, piso tipo paviflex, iluminação para 
maquiagem, uma plataforma medindo 1,50x4,00 
metros, com acesso direto a área de espera, medindo 
3,00x2,60 metros, sistema de coleta de resíduo, com 
limpeza diária, e abastecimento de material de higiene 
(detergente para limpeza de mão, papel higiênico). 

SBS 5.000,00 5 

03 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - POSTO DE GUARDA 2,50 X 2,50 
Posto de Guarda - torres em estrutura metálica na 
medida de 2,50x2,50 com guarda corpo, com escada 
de acesso, coberto com lona branca, anti-chama, 
impermeável, anti-mofo, com piso a 1,00 metro de 
altura do chão. 

SBS 650,00 20 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

04 Mt PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - GRADES DE CONTENÇÃO 
Grade de Contenção - grades de contenção de público 
com altura de 1,20 comprimento de 2 metros, com 
engates de travamento, com vãos inferiores a 20cm 
em estrutura metálica galvanizada. Unidade de 
requisição; metro linear por dia. 

SBS 4,50 10.000 

05 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS 
(GALPÃO) 
Cobertura tipo duas águas (galpão) - medindo de 4 
metros a 40 de frente, podendo variar na 
profundidade a cada 5 metros, com pé direito de 3 a 
8 metros, de acordo com a solicitação do requisitante, 
fixados no chão através de sapatas montado em 
estrutura tubular ou treliçada galvanizada ou em 
estrutura de alumínio, coberto com lona MP 10320, 
anti-chama com seu respectivo laudo técnico de 
adição de anti-propagante de fogo, com fechamento 
laterais, e frontal, em toda sua extensão. As lonas de 
coberturas deverão ser impermeável, anti-mofo e, 
modeladas e soldadas por sistema de alta frequência 
nas emendas, fixadas na estrutura com cordas 
traçadas de polipropileno e fita adesiva tipo gancho e 
argola. Sistema de aterramento contra descarga 
elétrica e seu respectivo laudo técnico e ART. 
Anotação de Responsabilidade técnica referente a 
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do início 
dos serviços. Anotação de responsabilidade técnica 
referente ao material utilizado na cobertura das 
estruturas de acordo com as exigências do Corpo de 
Bombeiros, referente as estruturas/serviços 
solicitados. Extintor de incêndio conforme legislação. 

SBS 12,10 30.000 
 

06 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - PISO ELEVADO ACIMA 20 CM 
Piso elevado acima de 20cm - montado em quadros 
retangulares de 2x1 metros, com altura de 7 a 10cm, 
em estrutura metálica tipo metalon de no mínimo 
3mm de espessura galvanizado, ou alumínio, com 
revestido na parte superior com madeira tipo 
compensado naval com anti-derrapante, na cor preta, 
devendo estar sobre estrutura metálica para 
sustentação do piso na altura de 0,20 metros até 3,0 
metros de altura de acordo com as orientações do 
contratante, com guarda corpo lateral, em toda a 
extensão do piso na parte superior, escadas que se 
fizerem necessárias ao acesso de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, proteção para impedir o acesso a parte inferior 
das estruturas. Sistema de aterramento contra 
descarga elétrica e seu respectivo laudo técnico e 
ART. Anotação de responsabilidade técnica referente 
a estrutura/serviço requisitado, entregue antes do 
início dos serviços. Extintor de incêndio conforme 
legislação vigente. 

SBS 8,73 10.000 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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07 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - COBERTURA TIPO CB 
Cobertura tipo CB - Cobertura tipo chapéu de bruxa, 
podendo ser requisitado nos tamanhos 3x3 metros, 
4x4 metros, 5x5 metros, e ou 10x10 metros, com pé 
direito medindo no mínimo variando de acordo com o 
requisitante de 2,50 metros a 4 metros em relação ao 
solo. Cobertura deverá ser confeccionada em lona 
vinílica branca, tipo MP 10320, com laudo técnico de 
adição de anti-propagante de fogo, impermeável, 
anti-mofo e auto-extinguível, modeladas e soldadas 
por sistema de alta frequencia nas emendas, fixadas 
na estrutura com cordas traçadas de polipropileno e 
fita travada em gancho e argola, sistema de calhas 
em estrutura metálica, com escoamento nos quatro 
pés, estruturas em aço carbono galvanizado, ou 
alumínio de com no mínimo 02mm, de espessura, 
devendo ainda, quando solicitado pelo contratante, 
ser fechada nas laterais, frente e ou fundo, com 
lonas, ou com balões com no mínimo 30cm de tampo. 
Sistema de aterramento contra descarga elétrica e 
seu respectivo laudo técnico e ART. Anotação de 
responsabilidade técnica referente a estrutura/serviço 
requisitado, entregue antes do início dos serviços. 
Anotação de responsabilidade técnica referente ao 
material utilizado na cobertura das estruturas de 
acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros, 
referente as estruturas/serviços solicitados. Extintor 
de incêndio conforme legislação. 

SBS 6,10 70.000 

08 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - ESTANDE COM FORRO- M² 
Estande com Forro - Montagem em placas TS e 
estrutura de alumínio formato octanorme com forro. 

SBS 83,00 500 

09 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - TRELIÇA DE ALUMÍNIO 
Estrutura treliça de Alumínio - Montagem de estrutura 
de K30 e ou box truss, para sustentação de 
equipamentos e montagem de sinalização. 

SBS 25,00 3.000 

10 Mt PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS - FECHAMENTO METÁLICO 
Fechamento metálico - fechamento em placas 
metálicas, com esbirras para fixação e sem pontas de 
lança, com portões para saídas de emergência, 
visando ao isolamento da área do evento, disciplinar a 
entrada de público para controle de segurança e 
isolamentos de back-stage. 

SBS 4,10 12.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 084/2017 (PMP 
20045/2017) 
Comunicamos o adiamento “sine 
die” da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de curativos para atender 
o paciente Luiz Otávio Laurindo 
Machado conforme mandado judicial 
nº 000166-11.2013.8.26.0445, ordem 
nº 290/2013”.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
074/2017 (PMP 19222/2017) 
A autoridade superior homologou, em 
19/07/2017, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “contratação de 
empresa devidamente licenciada nos 
órgãos competentes, especializada 
em sucção, esgotamento e limpeza 
nas fossas sépticas das Unidades 
Escolares da Secretaria de Educação 
e Cultura, pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa PJO Controle 
de Pragas Urbanas, Higienizadora e 
Limpa Fossa Ltda EPP, o item 01, no 
valor unitário de R$ 989,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
075/2017 (PMP 19223/2017) 
A autoridade superior homologou, 
em 20/07/2017, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de lanches para atender 
às reuniões sócio assistenciais do 
Departamento de Assistência Social, 
setores e cadastro único”, em favor das 
empresas: Priscila da S. Feitosa ME, o 
item 01, no valor unitário de R$ 10,04; 
Sustento Vale Ltda ME, os itens 02 e 
03, nos valores unitários de R$ 15,39, 
e R$ 9,65, respectivamente. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PROCESSO Nº 22417/2017
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, e na justificativa 
da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, nos termos do decreto 7892/13, 
e lei federal 12816/13, homologou, em 
24/07/2017, a adesão à ata de registro 
de preço 016/2016 (pregão eletrônico 
040/2015), firmada e gerenciada pelo 
Fundo Nacional do Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, para a 
“eventual aquisição de materiais 
escolares”, em favor da empresa Brink 
Mobil Equipamentos Educacionais 
Ltda (CNPJ 79.788.766/0015-
38), o valor estimado total de R$ 
424.918,00, os itens (item/qtde/vl unit 
em R$): kit infantil/3600/33,46; kit 
fundamental/9500/27,89; kit ensino 
médio/1300/30,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.440, DE 26 DE JULHO DE 2017.

Constitui a VIII Conferência Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba.
 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das 
atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, art. 183 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba e a Lei Municipal 
nº 2.533, de 21 de maio de 1991,

DECRETA:
 
Art. 1º Fica convocada a VIII Conferência Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba, “Dr. José Roberto Mafetano” com o tema “Humanização 
na Saúde: Direitos e Deveres de todos”, a realizar-se nos dias 25 e 26 de agosto de 
2017, nos horários e locais a seguir indicados:

Dia 25 de agosto de 2017 (abertura)
Horário: das 18:30 as 22:00 horas
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso
Dia 26 de agosto de 2017
Horário: das 8:00 as 17:00 horas
Local: ETE “João Gomes de Araújo”
Endereço: Rua Prof. José Benedito Cursino, 75, Boa Vista

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.      

 Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 26 de julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.898, DE 26 DE JULHO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar a designação da Sra. Regina Tavares de Souza Farias 
do cargo de provimento em comissão de Diretora de Assistência Social.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

cfms

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.899, DE 26 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 nomear a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda para o cargo de provimento 
em comissão como Diretora de Assistência Social.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
João Henrique Ferrari Gontijo

Respondendo pela Secretaria de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

Endereço: Av. Alburquerque Lins, 138 
Av. José Augusto Mesquita, 170 

E-mail: patpindamonhangaba@emprego.sp.go.br

                                            
                                              oferece hoje 

 

PAT/SERT     

 

 

 
 
 
 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 

 

 

Ocupação Nº 
Vagas

Auxiliar de fundição 1 
Balconista (exp. setor de auto 
peças) 1 

Costureira (overloque, 
interloque, reta e galoneira) 1 

Instalador de para-brisa 1 
Líder de produção (exp. na 
área de fundição) 1 

Manicure 1 
Mecânico de auto Center 
(exp, c/ freios/ suspensão) 1 

Pizzaiolo 1 
Recepcionista - vaga para 
pessoas com deficiência 1 

Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba 
Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César -  Pindamonhaba 

Telefone: 3642 2530 / 3643 1518 
patpindamonhangaba@emprego.sp.go.br / patpinda@gmail.com

Atendimento das: 08:00 às 16:00 

                                             
        Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece hoje (26/07/2017), as seguintes oportunidades:

 Regional: 
São José dos 

Campos  

Vagas Disponíveis: 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE. 

Vagas Nível de instrução Exige 
experiência

1º Grau Completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 

1º Grau completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 

2º grau completo 06 meses 

1º Grau completo 06 meses 

1º Grau completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 

 
Pindamonhangaba – SP 
Pindamonhaba - SP 

/ patpinda@gmail.com 

                                              
or meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador  

as seguintes oportunidades: 

Município: 
 Pindamonhangaba 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 

experiência Faixa Salarial 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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        Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece hoje (26/07/2017), as seguintes oportunidades:

 Regional: 
São José dos 

Campos  

Vagas Disponíveis: 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE. 

Vagas Nível de instrução Exige 
experiência

1º Grau Completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 

1º Grau completo 06 meses 

2º Grau Completo 06 meses 
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as seguintes oportunidades: 

Município: 
 Pindamonhangaba 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 

experiência Faixa Salarial 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Colaborou Com o texto: VíCtor belmonte
os fósseis mais antigos da américa do 

Sul são os estromatólitos, formados por 
micro-organismos aquáticos e reunidos 
em tapetes microbianos. no nosso con-
tinente há fósseis de 2 bilhões de anos, 
encontrados principalmente em minas 
Gerais. esses micro-organismos são bac-
térias e arqueobactérias procariontes.

em se tratando de seres eucariontes 
(que têm Dna), os fósseis mais antigos 
são as tecas, que são carapaças orgânicas 
microscópicas em forma de vaso, tam-
bém chamadas de tecamebas.  esses se-
res viveram em algum período há 889 e 
587 milhões de anos,nos mares tépidos, 
onde hoje é o mato Grosso do Sul. 

um artigo da paleontóloga luana mo-
rais, publicado recentemente no Journal 
of Paleontology, estuda a descrição de mi-
crofósseis de cinco espécies de tecameba.  
o trabalho começou há mais de 40 anos, 
quando houve a histórica descoberta dos 
microfósseis.

os fósseis são minúsculos, impossí-
veis de serem vistos a olho nu, apenas 

com microscópios que tenham boa am-
pliação. uma tecameba, no mato Grosso 
do Sul, tem em média 200 micrômetros, 
o equivalente a 0,2 milímetros. 

as tecamebas encontradas em nos-
so país, já foram encontradas em quase 
todos os continentes, porém o brasil  é 
o único lugar na américa do Sul, até o 
momento, onde foram encontradas, com 
muita semelhança a fósseis encontrados 
na américa do norte e na noruega.

as tecamebas brasileiras não têm ida-
de estabelecida, apenas uma estimativa 
que é bem ampla, trata-se de 889 a 587 
milhões de anos. ainda não foi possível 
definir sua idade porque, diferentemen-
te de outros experimentos, as tecamebas 
estavam dentro de cascalhos ao invés de 
estarem depositadas em sedimentos.

É possível afirmar que as tecamebas 
aqui encontradas estão bem mais conser-
vadas do que as  encontradas na américa 
do norte, por exemplo. a conservação é 
tanta que foi possível determinar presen-
ça sílica nas paredes, além de sua estru-
tura tridimensional.

Fósseis mais antigos da América do Sul
O artigo, da paleontóloga brasileira Luana Morais, foi publicado no jornal inglês Journal of Palentology
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DE 1º A 29 DE JULHO

Evento:  Exposição Artes 
Plásticas - Prédios Históricos 
de Pindamonhangaba, com o 
artista Heleno Alves
Local: De segunda a sexta-
feira, no Saguão 
da Prefeitura
Horário: Das 8 às  17 horas
 
29 DE JULHO – 
SÁBADO 

Evento: 3º Animacão Legal
Local: Bosque da Princesa
Horário: 12 às 17 horas
 
 30 DE JULHO – 
DOMINGO

Evento: Sopa de Letras
Local: Viaduto da av. Dr. 
José Augusto Mesquita, 
próximo a Rua Dr. Gonzaga
Moreira César
Horário: Das 8 às  18 horas
 
Evento: Apresentação 
Lisístrata...s, 
com a Cia. Novos Atores
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
 
 DOMINGOS DE JULHO

Evento: Contação de Histórias
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
 
Evento: Ofi cina de Argila
Local: 2, 16 e 30 - Bosque 
da Princesa
9 e 23 – Parque da Cidade
Horário: 10 horas

Seleção Brasileira de Basquete Feminino 
fará dois amistosos no ‘João do Pulo’

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE.

Em período de treinamentos 
em Pindamonhangaba desde o 
início do mês, a Seleção Brasi-
leira de Basquete Feminino fará 
dois amistosos contra Angola. 
Os amistosos serão os grandes 
testes para a disputa da Copa 
América no próximo mês. 

A primeira partida amistosa, 
no dia 1º de agosto, às 21 horas, 
será transmitida exclusivamen-
te pela Esporte Interativo. A se-
gunda será no dia seguinte, às 
15 horas. Ambos os confrontos 
acontecerão no Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira ( 
João do Pulo) com entrada livre 
para a população torcer e incen-
tivar as jogadoras.

Na última segunda feira 
(24), a jogadora Clarissa foi 
apresentada, e já treina junto 
ao grupo. A experiente pivô, de 
29 anos,  que joga no Sopron 
Basket, time da Hungria,  vem 
se recuperando de uma lesão 
desde o início do período de 
treinamentos da seleção. Por 
não estar totalmente prepara-
da fi sicamente, ainda é dúvida 
para a Copa América.   

Luis Cláudio Portal R3

A Seleção Brasileira fi ca em 
Pinda até o dia 3 de agosto, 
quando viaja para Buenos Aires, 
onde acontecerá a competição 
internacional. O Brasil está no 
grupo A e estreia contra a equi-
pe daVenezuela. Nessa primeira 
fase também enfrentará Colôm-

bia, Ilhas Virgens e a anfi triã Ar-
gentina.

Essa será a primeira compe-
tição da seleção após a punição 
imposta pela Fiba à Confedera-
ção Brasileira de Basketball. O 
objetivo das brasileiras é fi car 
entre as três primeiras coloca-

das para conseguir vaga para o 
Campeonato Mundial de 2018, 
na Espanha. 

Os ingressos para o jogo 
deverão ser trocados por 1kg 
de alimento não-perecível, 
no Shopping Pátio Pinda e no 
Fundo Social de Solidarieda-

de. Estarão disponíveis 1.500 
ingressos por partida – que, se 
não forem esgotados antes, po-
derão ser trocados até o dia do 
jogo.

A data da troca e demais in-
formações podem ser obtidas 
no site www.funvic.org.br.

312° Aniversário de 
Emancipação Político-

Administrativa de 
Pindamonhangaba

Objetivo das brasileiras é fi car entre as três primeiras colocadas, pensando no Campeonato Mundial de 2018
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Os governantes da lendária e 
histórica ‘Princesa de Zaluar’

Vila de Pindamonhangaba no início do século XIX (desenho de Thomas Ender com lápis aquarelado – 1817) 

Arquivo TN

Este tema 
prossegue na 
próxima edição 
de “Pinda Antiga”

(2)

A história das eleições no 
Brasil remonta ao início da 
colonização portuguesa. A 
primeira eleição ocorreu em 
São Vicente, em 1532, em 
decorrência da instalação da 
Câmara, realizada por Martin 
Afonso de Sousa, comandan-
te da expedição que fundou 
a primeira vila do Brasil.”

As eleições tornaram-se 
corriqueiras durante o perí-
odo colonial. Através delas 
eram escolhidos vereadores 
e escrivães de câmaras, 
juízes, procuradores, tesou-
reiros, capitães de guerra e 

outros. O direito  de votar e 
de ser eleito era restrito aos 
‘homens bons’: nobres de 
linhagem e seus descenden-
tes, os proprietários rurais, a 
alta burocracia civil e mili-
tar e seus descendentes, e 
ainda comerciantes enrique-
cidos.”

As eleições para as Câma-
ras municipais eram realiza-
das em dois graus (turnos). 
Os eleitores  escolhiam seis 
cidadãos, e estes elegiam os 
membros da Câmara e de-
mais cargos. O mandato de 
vereador era anual, mas nos 

primeiros anos, o vereador 
era eleito para três manda-
tos anuais.

Ao longo do período co-
lonial houve diversas altera-
ções na legislação eleitoral, 
mas foi somente às vésperas 
da Independência que o 
processo eleitoral começou a 
sofrer mudanças mais signi-
fi cativas.

* * *       * * *       * * *

(Legislativo Paulista 
– Parlamentares 1835-
1999, Imprensa Ofi cial 
do Estado, 1999)

O LIMIAR DAS ELEIÇÕES

Em prosseguimento 
ao tema, o assunto 
da página de histó-
ria desta quinta-fei-
ra será referente  ao 

processo eleitoral, quais eram 
os procedimentos necessários 
para se eleger os homens que 
integrariam os Conselhos Muni-
cipais que governariam a Pinda-
monhangaba de séculos atrás.  

São de pesquisa em ‘Pinda-
monhangaba – Tempo e Face’ 
(Editora Santuário, Aparecida 
– SP, 1977), do mestre Waldo-
miro Benedito de Abreu (1914-
1999),  relatos de pontos fun-
damentais a respeito: 

“O povo, isto é, as pessoas 
boas dentre o povo, melhor di-
zendo, a 2ª e 3ª classes, a que 
se juntava à 1ª ou dos nobres,  
elegia seis eleitores (eleição 
indireta), aproximando-se da 
mesa do escrivão e ditando-
lhe os nomes, em particular, 
‘sem que ninguém ouvisse. 
Cabia então aos eleitos a esco-
lha dos ofi ciais, mesmo assim  
com o crivo de uma terceira 
personalidade, que intervinha 
no processo.

 “A segunda fase das elei-
ções constava da reunião dos 
eleitores, após o juramento 
dos Santos Evangelhos, em 
três grupos de dois e em lu-
gares diferentes. Cada gru-
po escolhia,  em segredo, seis 
nomes de boas pessoas para 
juízes, nove para vereadores e 
três para procurador. A rela-
ção com os nomes dos escolhi-
dos era entregue ao juiz mais 
antigo, o qual se incumbia de, 
secretamente, selecionar, en-
tre os indicados, seis nomes 
para juízes, nove para verea-
dores e três para procurador, 
cumprindo nesse ato o que 
as Ordenações estipulavam, 
evitando colocar parentes ou 
inimigos juntos, afastando os 
menos votados, etc.”  

Prosseguindo o processo 
eleitoral, conforme explica-
ções de Waldomiro – “esse 
juiz apanhava nove bolas de 
cera (chamadas pelouros); 
em três depositava os nomes 
dos seis juízes (dois em cada); 
em outras três os nomes dos 
vereadores (três em cada), e 
nas três restantes os nomes 
dos procuradores (um em 
cada).

“Acondicionava-se os pe-
louros em um saco, em divi-
sões distintas, uma para os 
nomes dos juízes, outra para 
os dos vereadores e a terceira 
para os nomes dos procura-
dores. O saco se fechava num 
cofre, a três chaves, cada uma 
das quais fi cava entregue a um 
dos três vereadores que saíam.

“Em cada mês de dezembro, 
havia uma sessão pública para 
‘abertura dos pelouros’, quan-
do um menino retirava do saco, 
à sorte, um pelouro de juízes, 
outro de vereadores e outro de 
procurador, ofi ciais que servi-
riam no ano seguinte.

“Se acontecia falecer um 
ofi cial ou impedir-se de qual-
quer maneira, os votantes 
eram convocados para es-
colher, diretamente, o subs-
tituto; nesse caso as eleições 
se denominavam ‘eleições de 
barrete’, havendo juiz de bar-
rete, vereador e procurador 
de barrete, para se distingui-
rem dos ‘de pelouro’, eleitos 
pelo outro processo” .

Concluindo por esta edição 
(o assunto continua),  nos va-
lemos ainda da obra de Waldo-
miro  para descrever a fi gura 
de um vereador ou almotacel, 
e de como se apresentavam em 
público: 

“... os vereadores e almo-
tacéis usavam calção e meias 
pretas, colete preto e volta, 
mas durante os grandes atos, 
traziam meias e coletes bran-
cos e chapéus meio desaba-
dos, com plumas brancas. As 
câmaras tinham seus estan-
dartes que as acompanhavam  
quando saíam incorporadas, 
sempre ocupando os ofi ciais, 
naqueles atos, os lugares 
mais distintos, respeitosa-
mente acatados por toda 
parte.”

Vereador com sua “vara”.
Clássica ilustração de 
Belmonte que retrata um 
vereador de São Paulo, no 
período colonial

Legislativo Paulista – Parlamentares 1835-1999
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