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FESTE inicia maratona 
de espetáculos gratuitos
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NUBLADO COM PANCADAS DE
CHUVA A PARTIR DA TARDE

UV 13

PREVISÃO DO TEMPO 

117º 

PINDAMONHANGABA
28º

Fonte CPTEC/INPE

NUBLADO COM PANCADAS DE

Começou a 39ª edição do Feste – Festival Nacio-
nal de Teatro de Pindamonhangaba. Até o dia 19 de 
novembro, serão  21 espetáculos gratuitos para pú-
blicos de todas as idades. Todos os dias haverá apre-
sentações no Teatro Galpão, no Parque da Cidade, 
no Bosque da Princesa, no CEU das Artes e na Praça 
Monsenhor Marcondes.                      PÁGINAS 8 e 9

Os espetáculos de rua estreiam no domingo (12), com a peça “Super Tosco”, às 15 horas, no Bosque da Princesa

PROFESSOR DE PINDA É UM DOS VENCEDORES 
DO PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10

Na semana passa-
da, o Prêmio Educa-
dor Nota 10 festejou os 
vencedores da sua 20ª 
edição. Representando 
Pindamonhangaba, o 
professor Diogo Fer-
nando dos Santos, da 
Escola Municipal Pro-
fessora Odete Corrêa 
Madureira, foi um dos 
vencedores da noite. 
O educador levou para 
casa o prêmio de R$ 15 
mil e a escola recebeu 
um vale-presente de 
R$ 1 mil.

Com o projeto 
“Quem escreve 
sou eu!”, Diogo 

conquistou os 
jurados e foi um dos 
fi nalistas do prêmio 
de Educador do Ano

Basquete 
feminino é 
campeão da 
Copa São Paulo

A equipe feminina de bas-
quetebol de Pinda foi até a ci-
dade de Presidente Prudente na 
última semana para a disputa 
da Final Estadual da 7ª Copa 
São Paulo da modalidade e sa-
grou-se campeã da competição.

PÁGINA 7

PÁGINA 5
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Detran  leiloa 147 veículos 
no Vale do Paraíba

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) leiloa, 
entre os dias 13 e 14 de 
novembro, 147 carros e 
motos removidos por in-
frações de trânsito em São 
José dos Campos. Os veí-
culos têm direito a docu-
mentação, isto é, eles po-
dem voltar a circular.

Os lances estarão aber-
tos a partir das 10 horas 
de segunda-feira (13) no 
site do leiloeiro responsá-
vel (www.satoleiloes.com.
br) e podem ser feitos até 
as 10 horas de terça-feira 
(14).

Podem adquirir os ve-
ículos pessoas físicas a 
partir dos 18 anos. O pa-

gamento deve ser feito à 
vista. Após o arremate, os 
débitos são baixados e é 
necessário que o compra-
dor efetue a transferên-
cia do veículo para o seu 
nome, emitindo um novo 
documento para o veículo.

Visitação
No site do leiloeiro tem 

fotos dos veículos dispo-
níveis, mas quem quiser 
pode ir pessoalmente ao 
Pátio União, localizado na 
Estrada do Limoeiro, 5, 
Parque Meia Lua, em Ja-
careí (SP), para inspeção 
visual. A visitação estará 
aberta na sexta-feira (10), 
das 9h30 às 11h30, e das 
13 às 17 horas.

Apenas online, evento vai leiloar carros 
e motos com direito a documentação, isto é, 

que poderão voltar a circular

Fiat Uno Vivace 1.0, ano/mod. 2012/13, com lance 
inicial em R$ 8,1 mil

Araretama 
realiza bingo 
solidário 
no sábado

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
A Odscea (Organi-

zação para Desenvol-
vimento Social, Eco-
nômico e Cultural) do 
Araretama, em parce-
ria com a Associação 
dos Moradores da-
quele bairro, a Amoar, 
promovem no sábado 
(11) o bingo solidário 
em prol da 1ª Festa de 
Natal, que ocorrerá 
em dezembro.

O evento será no 

centro comunitário 
do Araretama, com 
início às 14h30. As 
cartelas para parti-
cipar do bingo serão 
vendidas em kits com 
cinco unidades cada 
ao preço de R$ 1 a 
cartela. Haverá qua-
tro prêmios especiais: 
uma bicicleta, um li-
quidificador, uma 
batedeira e uma 
cesta de alimentos, 
além de vários ou-
tros prêmios arreca-
dados no comércio.

Unidade do Senac em 
Pinda já tem gerente

Trabalhadores da Gerdau 
aprovam acordo que 
injetará R$ 3 milhões 
na economia

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos, os 
trabalhadores da Gerdau 
de Pindamonhangaba, 
que estavam ameaçan-
do entrar em greve pela 
Campanha Salarial, apro-
varam na quinta-feira (9), 
a proposta que irá injetar 
R$ 3 milhões na economia 
da cidade.

Duas paralisações de 
uma hora já haviam acon-
tecido na fábrica. Segundo 
o Sindicato dos Metalúr-
gicos, depois do comuni-
cado de greve aprovado, foi 
apresentada a proposta de 
pagamento de um abono 
salarial de R$ 1.800, além 
do reajuste da infl ação, cal-
culado em 1,73%.

Também está garantida 
a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho, com 
direitos específi cos de me-

talúrgicos, e a inclusão 
da cláusula de “Salva-
guarda”, que determina 
que todas as medidas da 
reforma trabalhista se-
jam negociadas previa-
mente com o sindicato.

Segundo o presidente 
do sindicato, Herivel-
to Vela, no início das 
negociações, quan-
do ocorreu a primeira 
paralisação, a empre-
sa não aceitava pagar 
nada de reajuste, nem 
de abono.

O abono será pago a 
todos os trabalhadores, 
inclusive temporários, 
afastados e demitidos 
após 1º de setembro. 
A Gerdau de Pindamo-
nhangaba emprega cerca 
de 1.700 trabalhadores 
na produção de lamina-
dos de aço.

O Senac Pindamonhan-
gaba, que será inaugurado 
em fevereiro de 2018, terá 
como gerente Ana Clau-
dia Galhardo Palma, que 
esteve à frente do Senac 
Taubaté por 17 anos.

Graduada em psicolo-
gia pela Faculdade Sale-
siana de Filosofi a Ciências 
e Letras de Lorena, Ana 
Claudia possui pós-gra-
duação em gestão edu-
cacional pela Pontifícia 
Universidade Católica de 
Campinas e mestrado in-
terdisciplinar em desen-
volvimento humano pela 
Universidade de Taubaté. 
Tem experiência na área 
de educação e gestão de 
pessoas, com ênfase em 
administração e gestão 
educacional. 

Nesta semana, outras 
unidades do Senac loca-
lizadas no Vale do Paraí-
ba anunciam suas novas 
gerentes. As mudanças 
ocorreram nas unidades 
Guaratinguetá e Taubaté, 
que passam a ser adminis-
tradas, respectivamente, 

por Dorothy Rosa Dagort 
Ponce e Karina Marcon 
Dalprat Pinto.

Formada em ciências 
sociais pela Universidade 
de São Paulo (USP) e com 
especialização em super-
visão educacional e neu-
rociências na educação, 
Dorothy atua na área da 
educação há mais de 20 
anos e ingressou no Senac 
em 2004. Desde então, 
seu trabalho baseia-se 
na identificação e gestão 
de oportunidades para o 
desenvolvimento educa-
cional.

Com sólido conheci-
mento regional, Karina, 
que atua no Senac desde 
2003, deixa a administra-
ção da unidade Guaratin-
guetá para assumir o Senac 
Taubaté. Graduada em ad-
ministração de empresas e 
mestre em gestão e desen-
volvimento regional pela 
Universidade de Taubaté, 
possui especialização em 
gestão educacional e em 
qualidade, produtividade e 
gestão de produção.

Cultura gastronômica      
           

A organização promete um evento 
para agradar diversos paladares 
e gostos musicais. Isso porque a 

programação conta com shows ao vivo e 13 
opções entre food trucks e trailers. Trata-se 
do “1° Festival de Food Trucks e Trailers” da 
cidade – que será realizado Praça do Quartel, 
em Pindamonhangaba.

As opções de alimentação vão de pipoca 
a pizza, passando por espetinhos e churros. 
Enfi m, uma variedade de alimentos doces e 
salgados “para não deixar ninguém de fora”. 

Com apoio da prefeitura e do Fundo 
Social de Solidariedade, o evento acontecerá 
entre os dias 10 e 12 de novembro, de 
sexta a domingo com uma programação 
diversifi cada e que, de acordo com os 
organizadores, agradará crianças e adultos. 

Além dos shows musicais, marcará 
presença no evento a feira de artesanato 
“Arte Encanto” e a Cia. Colhendo Sorriso. 

É mais uma opção de lazer e de cultura 
gastronômica para a população pindense. 



meio-dia, a banda Nota 
Samba se apresentará e, 
no período da noite, será 
a vez do sertanejo César 
Barbosa.

Entre os foodtrucks e 
trailers participantes, en-
tão: Espetinhos Futebol 

Clube; Tô Frito no 
Balde; Pipoca Quei-
jão; Os Reis da Rua 
Pizza; Chopp in Kom-
bi; Churros Centro; 
Kombinado Pastel; A 
Grande Família Hot 
Dog; Milkshake; Ca-
rolices Doces; A Vizi-
nha Lanches e Devora 
Lanches.

O evento conta com 
o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhanga-
ba, do Fundo Social de 
Solidariedade, e a pre-
sença da feira de arte-
sanato Arte Encanto 
e da Cia. Colhendo 
Sorriso, que estará 
presente no domingo 
animando as crianças.

Divulgação
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Na semana passada, 
na Sala São Paulo, na ca-
pital, o Prêmio Educador 
Nota 10 festejou os vence-
dores da sua 20ª edição. 
Representando Pindamo-
nhangaba, destaque para o 
professor, Diogo Fernando 
dos Santos, da Escola Mu-
nicipal Professora Odete 
Corrêa Madureira. Além 
do troféu, o educador levou 
para casa o prêmio de R$ 
15 mil e a escola recebeu 
um vale-presente de R$ 1 
mil. Diogo também foi um 
dos fi nalistas do prêmio de 
Educador do Ano.

Com o projeto “Quem 
escreve sou eu!”, Diogo 
conquistou os jurados. O 
desejo do professor era que 
seus alunos escrevessem 
mais e melhor. Para isso, 
nada mais acertado do que 
mostrar textos que cau-
sam impacto no leitor. Ao 
eleger os contos de Clarice 
Lispector e Sylvia Orthof, 
ele deu à turma do 5º ano 
oportunidades de apreciar, 
discutir e analisar excelen-
tes referências. Apostando 
no potencial das crianças, 
ele incentivou a produção 
coletiva e individual de 
textos autorais e orientou 
várias etapas de revisão. 
Tudo foi documentado 
em um blog, para que o 
processo de escrita e seus 
avanços fossem comparti-
lhados com as famílias.

Além de Diogo, outros 
nove educadores que de-
senvolveram experiências 
pedagógicas de destaque 
nas escolas em que tra-

Professor de Pinda é um dos vencedores 
do 20º Prêmio Educador Nota 10

balham foram escolhidos 
por uma comissão de es-
pecialistas entre os mais 

DIOGO FERNANDO DOS SANTOS, PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
AINDA CONCORREU AO TÍTULO DE EDUCADOR DO ANO

de 5 mil inscritos. Os sele-
cionados são dos estados 
de São Paulo, Rio Gran-

de do Sul, Minas Gerais, 
Rondônia, Pernambuco e 
Paraná. O Educador Nota 

10 é uma iniciativa do 
Grupo Abril em parceria 
com a Globo, organização 
da Fundação Victor Civi-
ta e da Fundação Roberto 
Marinho, com apoio da 
Associação Nova Escola 
e patrocínio da Fundação 
Lemann, Somos Educação 
e Faber Castell. 

A Cia. Tesperiana de 
Teatro, projeto social 
fi xado no bairro Feital, 
está promovendo, no 
próximo fi m de semana, 
um bingo para arreca-
dar recursos para que o 
elenco possa viajar para 
o Rio Grande do Sul. 

A companhia foi sele-
cionada para se apre-
sentar no Festival de 
Teatro de Viamão e será 
o único representante da 
região Sudeste no evento 
de teatro estudantil.

Sem patrocínio, o 
grupo precisa de ver-
ba para alimentação e 
outras necessidades do 
elenco durante a viagem, 
que será realizada no 
dia 22 de novembro.

A Cia. Tesperiana é 
resultado de um proces-
so intenso fi nanciado 
pelo Ministério da Cul-
tura através do Instituto 
IA3. Os jovens iniciaram 
as atividades em 2015 
e o espetáculo “Alice no 
Subterrâneo”, que será 
apresentado do Rio 

Grande do Sul, é a con-
clusão da dedicação dos 
profi ssionais e alunos do  
projeto.

A história do gru-
po tem emocionado o 
público por onde passa. 
Eles já somam mais de 
20 prêmios recebidos em 
festivais de teatro. Em 
2018, já está confi rmada 
a participação dos alu-
nos no Festival Interna-
cional de Teatro Jovem 
que acontece em Buenos 
Aires, Argentina. 

O bingo será rea-
lizado neste domingo 
(12),  na Associação dos 
Moradores do Bairro do 
Alto do Cardoso na Am-
bac (ao lado da igreja 
São Cristóvão), na rua 
Adolfo Campos Maia, 55, 
a partir das 14 horas. As 
cartelas custam R$10 e 
os brindes serão: um va-
le-compras natura (R$ 
100); uma churrasquei-
ra elétrica; um liquidifi -
cador; uma cesta básica 
e um prêmio em dinheiro 
no valor de R$ 150.

GRUPO DE TEATRO 
DE PINDA ARRECADA 
RECURSOS PARA 
PARTICIPAR DE 
FESTIVAL

O espetáculo “Alice no Subterrâneo”, que 
será apresentado do Rio Grande do Sul

No ano em que com-
pleta 20 edições, o Prê-
mio Educador Nota 10 
registrou um recorde de 
inscrições, com 5.006 
projetos. Desde a cria-
ção do Prêmio, em 1998, 
mais de 67 mil profes-
sores já participaram da 
premiação.

Divulgação

Neste fi m de semana, 
nos dias 10, 11 e 12 de no-
vembro, a Praça do Quar-
tel receberá o “1° Festival 
de Food Trucks e Trailers 
de Pinda”. Na sexta e no 
sábado, o evento começa 
a partir das 19 horas e, no 

domingo, a partir das 12 
horas.

A programação conta 
com shows ao vivo e 13 
opções entre foodtrucks e 
trailers para agradar qual-
quer paladar e gosto mu-
sical.

Cidade recebe Festival 
Food Trucks e Trailers

O primeiro a animar o 
público na sexta feira, a 
partir das 19 horas, será 
o DJ Yago. No sábado, o 
show será do cantor de 
MPB, Ronconi, também 
a partir das 19 horas. Já 
no domingo, a partir do 

Shows e alimentação para todos os gostos e paladares
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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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LUIZ CARLOS PINTO
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A Câmara de Pinda-
monhangaba realizou 
neste dia 06 de novem-
bro, a sua 38ª Sessão 
Ordinária da 1ª Sessão 
Legislativa referen-
te à 17ª Legislatura de 
2017 a 2020. A reunião 
ocorreu no Plenário 
“Francisco Romano de 
Oliveira”, do Palácio 
Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Alck-
min” e contou com dois 
projetos em sua Ordem 
do Dia e uma inclusão 
de autoria do Poder 
Executivo.

O primeiro Projeto 
de Lei apreciado, de n° 
129/2017, de autoria do 
vereador Renato No-
gueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV), que 
“Institui o Programa 
Adotando as Pistas de 
Skate”, teve aprovado 
por unanimidade o seu 
substitutivo. Em sua 
justificativa, o parla-
mentar alega que a prá-
tica do skate no Brasil, 
além de ser saudável, 
pode ser usada como 
forma de promover a in-
clusão e a transforma-
ção social de crianças e 
adolescentes. O skate é 
um esporte que, como 
toda modalidade, deve 
ter um espaço adequa-
do para praticá-lo com 
segurança. As pistas de-
vem ser de fácil acesso, 
qualidade e com funda-
mento técnico, para que 
possam desenvolver 
as habilidades. Hoje o 
skate é um dos esportes 
mais praticados no país, 
porém ainda falta mui-
ta estrutura. A prática 
do esporte é fundamen-
tal na vida de cada ser 
humano, não importa a 
idade, trazendo benefí-
cios para o corpo e para 
a mente. Sua função so-
cial tem a capacidade 
de mudar a convivência 
dos jovens dentro da 
sociedade, afastando-os 
das drogas, da crimina-
lidade, despertando os 
importantes valores da 
cultura popular. Com 

Com intuito de promover a inclusão e a 
transformação social de crianças e adolescentes, 

Programa Adotando as Pistas de Skate é 
aprovado por unanimidade pelo Legislativo

O Projeto de Lei que cria o Programa das Parcerias Público-Privadas de autoria do 
Poder Executivo foi adiado por 30 dias a pedido da Comissão de Justiça e Redação

isso, é necessário que o 
poder público munici-
pal demonstre interesse 
pelo esporte e garan-
ta o lazer e a seguran-
ça da prática em locais 
adequados. Podemos 
comprovar que muitos 
dos praticantes desta 
modalidade, já contri-
buem para a manuten-
ção e reforma das pistas 
do nosso município, um 
exemplo disso são as 
pistas situadas no Cen-

tro Esportivo do João 
do Pulo e a do Campos 
Maia. As reformas e 
manutenções precisam 
ser feitas periodica-
mente, e sabemos da 
dificuldade do Poder 
Executivo em executá-
-las, foi neste sentido, 
esta proposta de lei foi 
apresentada de forma 
garantir aos pratican-
tes desta modalidade, 
segurança e eficiência 
na manutenção destas 

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a 
população em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 
156/2017, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para 
o exercício de 2018”, a ser realizada no dia 14 de novembro do corrente ano, às 9h, no 
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

 Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2017.

Vereador Roderley Miotto
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

praças esportivas dessa 
modalidade.

A segunda propositu-
ra, o Projeto de Lei n° 
161/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que 
“Institui o Programa de 
Parcerias Público-Priva-
das do Município de Pin-
damonhangaba, de acor-
do com as normas gerais 
da Lei Federal n° 11.079, 
de 30 de dezembro de 
2004 e as normas espe-
cíficas que implemen-

 

ORDEM DO DIA
39ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 13 de novembro 

de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 20/2017, do Vereador Rafael Goffi  Mo-
reira, que “Assegura no Município de Pindamonhangaba o 
atendimento preferencial, em estabelecimentos comerciais, aos 
doadores de sangue e doadoras de leite materno, e dá outras 
providências.

II. Projeto de Lei n° 56/2017, da Vereadora Gislene Cardoso – 
Gi, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma 
brigada profi ssional de bombeiros civis nos estabelecimentos 
que menciona e dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 105/2017, do Vereador Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade à rede pública e privada de 
saúde venha a oferecer leito separado para mães de natimorto 
e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com 
acompanhamento psicológico”.

IV. Projeto de Lei n° 117/2017, do Vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas de telefonia, TV a cabo e demais prestadoras de 
serviços do Município de Pindamonhangaba, que se utilizem 
de postes como suporte de seus cabeamentos, a realizarem o 
alinhamento e retirada dos fi os inutilizados nos postes e dá 
outras providências”. Apresentado Substitutivo e Emenda.

V. Projeto de Lei n° 141/2017, do Vereador Rafael Goffi  Morei-
ra, que “Dispõe sobre a cassação dos alvarás de funcionamento 
de casas de diversões, boates, casas de show, hotéis, motéis, 
pensões, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que 
permitirem a prática, fi zerem apologia, incentivo, mediação, 
favorecimento ou omissão à prostituição infantil ou à pedofi lia 
no Município de Pindamonhangaba”.

VI. Projeto de Lei n° 154/2017, do Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre a execução de 
conservação e manutenção da malha viária no Município e dá 
outras providências”.

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2017.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. Marcello França
Apresentar a situação e pedir apoio aos nobres Vereadores em 
especial a situação dos ex-funcionários da Nobrecel.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ta”, foi adiado por 30 
dias por solicitação da 
Comissão de Justiça e 
Redação, tendo em vis-
ta também que foi apre-
sentado emendas, que 
serão analisadas pelos 
parlamentares.

Inclusão
O Projeto de Lei nº 

163/2017, de autoria do 
Executivo que dispõe 
de Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, 
que foi incluso na Or-

dem do Dia, foi apro-
vado por unanimidade. 
Nele, o Poder Execu-
tivo prevê um crédito 
adicional no valor de 
R$ 400 mil no Depar-
tamento de Assistência 
Farmacêutica e Saúde 
Bucal, da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
Assistência Social, ten-
do em vista o superavit 
financeiro apurado em 
2016 e adequação de 
ações neste exercício.



sportesE
Basquete feminino é campeão da Copa São Paulo

A equipe feminina de 
basquetebol de Pinda foi 
até a cidade de Presidente 
Prudente na última sema-
na para a disputa da Final 
Estadual da 7ª Copa São 

Paulo da modalidade e sa-
grou-se campeã da com-
petição.

O evento é organizado 
pela Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude do 

Estado de São Paulo e en-
volve os melhores times 
de atletas não federados 
do estado, na categoria 
Sub 16 anos. 

A equipe Pindense 

conquistou o título invic-
ta. Ganhou dois jogos na 
primeira fase, dos muni-
cípios de Barretos e Para-
guaçu Paulista, venceu Ri-
beirão Preto nas quartas 

de fi nal, realizou um jogo 
muito forte na semifi nal, 
contra a cidade de Franca, 
quando perdendo de 17 
pontos até o fi nal do se-
gundo quarto, conseguiu 

Futsal masculino se classi� ca 
para a semi� nal do Paulista

se superar e virar o placar, 
alcançando a vitória e a 
classifi cação para a fi nal.

A fi nal foi disputada 
contra a cidade de Biri-
gui, no Ginásio do SesiI, 
em Presidente Prudente. 
No tempo normal, o pla-
car terminou empatado 
e foram necessárias três 
prorrogações para que o 
resultado fosse defi nin-
do, quando as meninas de 
Pinda conseguiram, en-
fi m, abrir quatro pontos 
de vantagem, vencendo o 
jogo por 37x33 e conquis-
tando o título.

A equipe Pindense foi 
comandada pelo profes-
sor Luis Paulo Bondioli, 
auxiliada pela professora 
Bruna Muassab. Atletas: 
Ana Beatriz, Bárbara, 
Brenda, Gabriela, Lara, 
Letícia, Lívia, Natasha, 
Samyra, Suelen, Tamara e 
Victória.

As equipes Sub 14 e 
Sub 16 de Futsal Mascu-
lino de Pindamonhanga-
ba se classificaram, no 
último final de semana, 
para as semifinais do 
Campeonato Paulista.

A equipe sub 16, for-
mada pelos alunos das 
equipes de treinamento 
da Semelp e comandada 

pelo professor Lucas To-
rão, auxiliado pelo téc-
nico Adilson Caju, jogou 
no último sábado contra 
a equipe SPFC, vencen-
do por um placar de 7x0, 
e conquistou a vaga para 
a semifinal da chave 
ouro. Agora, enfrentará 
a equipe AFMT Taubaté, 
no dia 15 de novembro, 

no Ginásio da Federação 
Paulista de Futsal, dis-
putando em jogo único 
uma vaga para a grande 
final.

A equipe Sub 14, for-
mada pelos alunos do 
Projeto Crianças Pri-
meiros Passos - Projeto 
Social Gremio União, 
beneficiado pela Lei Es-

tadual de Incentivo ao 
Esporte, e comandada 
pelo professor Pedro, 
conquistou a vaga pela 
chave prata da competi-
ção, vencendo por 3x0 a 
equipe Liga Leste Reabi-
litar e enfrenta também 
no dia 15, disputando 
vaga para a final, o time 
do GR Itapevi.

Votação para 
“Esporte do Bem” 
termina dia 15

O projeto social “Es-
porte do Bem”, de Pinda-
monhangaba, foi um dos 
vencedores da 6ª edição 
do Prêmio Acolher, pro-
movido pela Natura. A ini-
ciativa da empresa revela 
o projeto de oito consul-
toras de beleza Natura e 
dois de consumidores nos 
temas: Educação, Meio 
Ambiente, Arte e Cultu-
ra e Tema Livre e os pre-
mia com R$ 10 mil cada. 
Agora, os projetos estão 
concorrendo a um prêmio 
sustentabilidade com um 
adicional de R$ 5 mil  em 
uma votação online que 
irá até o dia 15 de novem-
bro. Para participar, bas-
ta acessar o link: http://
votacaoacolher.com.br/
vote/meio-ambiente/es-
porte-do-bem-4 e votar 
quantas vezes quiser.

“Concorremos com 
quase 400 outros projetos 
e passamos por seleção, 
depois um desafi o, uma 
entrevista e assim, fomos 
contemplados. Agora es-
tamos concorrendo ao 
prêmio adicional de meio 
ambiente, concorremos 
diretamente com outro 
projeto de Minas e preci-
samos do voto de todos, 
para trazer para Pinda 
mais esta conquista”, ex-
plicou a gestora de ativi-
dades esportivas da Se-
melp e autora do projeto 
vencedor, Priscila Mateus.

Todo o valor adquirido 
com a premiação será re-
vertido em investimentos 
para as próprias crianças 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
de Pindamonhangaba) 
atendidas pelo projeto.

    AGENDA DE COMPETIÇÕES
CONFIRA ONDE AS EQUIPES DE PINDAMONHANGABA 

ESTARÃO NESTE FIM DE SEMANA E LEVE A SUA TORCIDA!
 
Sexta-feira (10)
Evento: Torneio Escola de Esportes - Futsal
Local: Ginásio de Esportes Quadra Coberta
Horário: 8 horas
 Evento: Amistoso de Voleibol Adaptado
Local: Mogi das Cruzes

Sábado (11)
Evento: Torneio Melhor Idade em Ação
Local: CE “João do Pulo” e Ginásio de Esportes “Juca Moreira”
Evento: IV Etapa Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Local: Americana
Evento: Copa SP Ginástica Rítmica - 2ª fase
Local: Suzano
Evento: Copa Integração de Voleibol
Categoria: Pré-Mirim Feminino
Local: Jambeiro
Evento: Torneio Regional Petiz a Senior de Natação

Local: São José dos Campos
 Evento: III Etapa Circuito Mirim de Natação
Local: Santo André
 

Domingo (12)
Evento: Intercâmbio Natação Adulto
Local: CE “João do Pulo”
Evento: 4ª Etapa Circuito Shihan de Judô
Local; São José dos Campos
Evento: Copa Vale de Voleibol Pré-Mirim Masculino
Local: Jacareí
Evento: Copa SP Ginástica Rítmica - 2ª fase
Local: Suzano
Evento: Taça Mulher de Futebol Feminino - Semi� nal
Semelp Pinda x Taubaté
Local: Taubaté
Na quarta-feira (15) – Feriado da Proclamação da República
Evento: Campeonato Paulista de Futsal - categorias de base
Semi� nal Chave Ouro - categoria Sub 16 Masculino
Semelp Pinda x AFMT Taubaté 
Semi� nal Chave Prata - categoria Sub 14 Masculino
Semelp Pinda x GR Itapevi
Local: São Paulo

O projeto “Esporte do Bem” alia o esporte a 
conscientização ambiental

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Equipe pindense 
conquistou o 
título invicta, 
com emocionante 
vitória de virada



6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2017

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502192-30.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502192-30.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Gesse Fernandes Esteves - Me. e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Gesse Fernandes Esteves, Gesse Fernandes Esteves - Me.
Documentos da Executada: CPF: 456.576.298-68, CNPJ: 14.560.595/0001-44
Execução Fiscal nº: 1502192-30.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:18/06/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23286
Valor da Dívida: R$1.993,22

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502180-16.2015.8.26.0445]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502180-16.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Henrique Romão Me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Henrique Romao, Henrique Romão Me
Documentos da Executada: CPF: 019.365.188-21, CNPJ: 12.958.899/0001-39
Execução Fiscal nº: 1502180-16.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23161
Valor da Dívida: R$ 908,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502184-53.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502184-53.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Jose Carlos Pereira dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Jose Carlos Pereira dos Santos
Documentos da Executada: CPF: 159.478.358-60
Execução Fiscal nº: 1502184-53.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23202
Valor da Dívida: R$ 1.037,27

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502156-85.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502156-85.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Jose Sebastião Ferreira

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Jose Sebastião Ferreira
Documentos da Executada: CPF: 260.194.258-43
Execução Fiscal nº: 1502156-85.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 22796
Valor da Dívida: R$ 1.342,18

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Página 1Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502168-02.2015.8.26.0445] 
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502168-02.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Denis Marcelo Valerio

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Denis Marcelo Valerio
Documentos da Executada: CPF: 098.707.238-29
Execução Fiscal nº: 1502168-02.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 22894
Valor da Dívida: R$ 1.230,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Página 1

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502252-03.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO

 Processo Digital nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Daniane Xavier Pedro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Daniane Xavier Pedro
Documentos da Executada: CPF: 087.096.336-85
Execução Fiscal nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:104286
Valor da Dívida: R$1.120,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO 
 

Processo Digital nº: 1502276-31.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Carlos Eduardo Pereira César 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO D(S) 
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Carlos Eduardo Pereira César 
Documentos da Executada: CPF: 091.637.608-78 
Execução Fiscal nº: 1502276-31.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 11802 
Valor da Dívida: R$1.217,14 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502260-77.2015.8.26.0445]
EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO

 Processo Digital nº: 1502260-77.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Erika Faria de Moura

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Erika Faria de Moura
Documentos da Executada: CPF: 310.048.518-12
Execução Fiscal nº: 1502260-77.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 106737
Valor da Dívida: R$1.579,88

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502260-77.2015.8.26.0445]_1
EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO

 Processo Digital nº: 1502260-77.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Erika Faria de Moura

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Erika Faria de Moura
Documentos da Executada: CPF: 310.048.518-12
Execução Fiscal nº: 1502260-77.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 106737
Valor da Dívida: R$1.579,88

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502276-31.2015.8.26.0445]
EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO

 Processo Digital nº: 1502276-31.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Carlos Eduardo Pereira César

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
D(S) EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Carlos Eduardo Pereira César
Documentos da Executada: CPF: 091.637.608-78
Execução Fiscal nº: 1502276-31.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 11802
Valor da Dívida: R$1.217,14

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 150/2015 (PMP 17003/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 16/10/2017, ao contrato 260/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação para transporte de funcionários de suas origens aos 
seus destinos e retorno (incluindo: motorista, manutenção e combustível)”, para prorrogação até 
22/11/2018, e reajuste de 2,2186%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para 
R$ 18.259,20, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Naressi & Naressi Transporte Ltda, o Sr Dirley Naressi. 

ASSEMBLéIA GERAL ORDINáRIA

Pelo presente, convidamos as pessoas interessadas para participarem da Assembléia de Fundação 
da Associação Instituto Centro Cultural de Capoeira do Senhor,                               a comparecerem, 
no Centro Comunitário Luiz Alves do Jardim Resende,  Rua Major Antonio Ramalho, Santos, n. 41, 
no dia 14 de novembro de 2017, às  19:00, com segunda chamada as 19:30, ordem do dia:
1 – fundação da Associação Instituto Centro Cultural de Capoeira do Senhor;
2- aprovação do estatuto social em conformidade com a nota devolutiva do Cartório de Registro de 
Imóveis, títulos e documentos das pessoas jurídicas da Comarca de Pindamonhangaba-SP   
2 – eleição e posse da diretoria e conselho fiscal;
Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2017.

Helbert Ap. Ferreira - (nome do responsável)

COMUNICADO
Encontra-se aberto na Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, situada na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, KM 140, Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico 013/2017, Processo 
PTLP***/17, licitação do tipo menor preço, que tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios 
Perecíveis para o período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2017. A sessão pública será realizada 
no dia ** de novembro de 2017, as 09h.

COMUNICADO
Encontra-se aberto na Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, situada na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, KM 140, Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico 011/2017, Processo 
PTLP222/17, licitação do tipo menor preço, que tem por objeto a aquisição de combustível tipo Gás 
Liquefeito de Petróleo. A sessão pública será realizada no dia ** de novembro de 2017, as 09h.

COMUNICADO
A penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé, em atendimento a Lei nº. 
14.591/2011 e o Decreto Estadual nº. 60.055/2014, torna público o edital de Chamada Pública nº. 
003/2017, visando o credenciamento de Agricultores Familiares para atendimento ao Programa 
Paulista da Agricultura de Interesse Pessoal - PPAIS, para aquisição de gêneros alimentícios 
hortifrutigranjeiros para o período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2017, por inexigibilidade de 
licitação, artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93, para esta unidade prisional. A sessão se dará no 
dia **/11/2017, as 09h, na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, Una, Tremembé/SP. O edital 
poderá ser adquirido no endereço supra citado ou pelos sites www.itesp.sp.gov.br e www.sap.
sp.gov.br. Os envelopes de propostas poderão ser encaminhados para esta unidade prisional a 
partir de **/11/2017. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3602-2015 
r. 212 e (12) 3602-2002.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 (PMP 34109/2017) 
Para “contratação de empresa especializada para realização de serviços de publicidade o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, 
a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a 
venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.”, com 
entrega dos envelopes até dia 03/01/18 às 14h e início da sessão às 14h30. O edital estará disponível 
a partir do dia 13/11/2017 no Departamento de Licitações e Contratos Administrativos para retirada, 
no valor de R$ 30,00. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 
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sportesE

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Semelp 
- Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, inicia, na segun-
da-feira (13), as inscrições para 
os Jomi 2017 - Jogos Municipais 
do Idoso.

O tradicional evento será re-
alizado na cidade nos dias 22, 
25 e 26 de novembro e 1 e 2 de 
dezembro.

Para participar dos Jomi é 

Pinda inicia inscrições para 
Jogos Municipais do Idoso

necessário ter mais de 50 anos 
de idade, e se inscrever nas mo-
dalidades que deseja competir, 
quantas modalidades quiser.

Os interessados devem reali-
zar suas inscrições nos dias 13, 
14, 16 e 17 de novembro, no C.E. 
João do Pulo, C.E. Zito e Giná-
sio de Esportes Araretama, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30. 
Para se inscrever é necessário 
apresentar RG. As primeiras 

200 inscrições ganham camiseta 
do evento. Também serão aceitas 
inscrições até 1 hora antes do iní-
cio de cada competição. A parti-
cipação é totalmente gratuita.

As modalidades deste ano se-
rão: chute ao gol, bola ao cesto, 
atletismo, damas, xadrez, tênis 
de mesa, vôlei adaptado, bura-
co, truco e bocha.

Além do Jomi, os atletas da 
melhor idade poderão ainda 

participar da delegação que re-
presenta Pinda nos  Jori (Jogos 
Regionais do Idoso) e no JEI 
(Jogos Estaduais do Idoso).

Mais que uma competição, os 
Jomi são um momento de valo-
rização da pessoa idosa e uma 
oportunidade para que possam, 
além de praticar exercícios físi-
cos, interagir com outros idosos, 
sair da rotina e aumentar a au-
toestima.

Representantes de Pinda nos Jori - Jogos Regionais do Idoso 2017

TORNEIO DE 
FUTSAL ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA TIMES 
DE BAIRROS

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

Estão abertas as ins-
crições para o “Torneio 
de Futsal da Vila”, que 
promove competições 
entre times de diferen-
tes bairros da cidade. O 
objetivo é unir bairros e 
associações por meio da 
prática esportiva, assim 
como tirar jovens da rua 
ao oferecer mais opções de 
entretenimento.

As equipes interessadas 
podem se inscrever até o 
dia 12 de novembro, pelo 
WhatsApp nos números 
99208 7153 / 99252 6684, 
ou pessoalmente após às 
19 horas, na Quadra Vila 
São Paulo (rua São João 
Batista, em Moreira César) 
– local onde acontecerá o 
torneio. 

Para efetuar a inscrição 
– limitada para 16 times -  
será necessário contribuir 
com um pacote de arroz e 
um quilo de feijão.    

O torneio, aberto a 
atletas maiores de 18 
anos, acorrerá nos dias 
18 e 19 de novembro. A 
premiação será troféu e 
medalha para os primei-
ros colocados e medalha 
para o time que fi car em 
terceiro lugar. 

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

Segundo informações da 
Policia Militar, a equipe de 
Força Tática recuperou ob-
jetos e veículo roubados em 
uma residência no bairro 
Vila São Paulo e apreendeu a 
arma, uma espingarda calibre 
16, utilizada pelos suspeitos. 

olíciaP

O carro roubado foi abando-
nado próximo ao local do as-
salto com dois televisores, um 
forno micro-ondas, um apare-
lho celular e um vídeogame.

A PM afi rma que o assalto 
foi realizado por quatro sus-
peitos na última quarta-feira 
(8). Depois de entrarem na 
casa da vítima armados, fazen-

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

Um homem de 28 anos foi 
morto a tiros na noite dessa 
quarta-feira (9), no bairro Ci-
dade Nova. Segundo informa-
ções da Policia Militar ele foi 
alvejado por seis disparos no 
tórax. O assassinato aconte-
ceu na frente do prédio onde 
ele morava e os disparos foram 
efetuados do interior de um 

carro. Não há informações de 
quantas pessoas haviam den-
tro do veículo. Foram efetua-
dos 12 disparos, só seis deles 
acertaram a vítima, que ainda 
tentou fugir, mas morreu no 
local. 

O veículo utilizado no cri-
me foi encontrado, mas até o 
momento ninguém foi preso. 
A Polícia Civil segue com as in-
vestigações.

PM 
recupera 
veiculo e 

objetos 
roubados 
em uma 

residência

Homem é 
assassinado com 
seis tiros em frente 
à sua casa

Arma que foi abandonada após ser utilizada em roubo 
na residência 

do fortes ameaças, levaram a 
quantia de R$1.350, além dos 
objetos eletrônicos que foram 
abandonados e encontrados 
pela PM no mesmo dia.

Os objetos recuperados fo-
ram devolvidos à vítima e a 
arma apreendida.  Os autores 
do roubo ainda não foram en-
contrados.

Divulgação



A Vida é Sonho
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação: 16 anos
Grupo Cia. Tea Teatral Boccaccione (R. Preto-SP)

SINOPSE 
Sou aquilo que fui ou este que mudou? Dentro de um clássico 

de séculos atrás residem perguntas ainda não respondidas que 
reverberam ainda mais intensamente nos dias atuais. Através da 
trajetória de Segismundo, o público caminha com a obra enquan-
to recebe pistas sobre a condição humana.

esteF
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SEXTA-FEIRA

XXXIX
AGENDA DOS ESPETÁCULOS

“O Maior Menor Espetáculo da Terra” será uma das quatro montagens na categoria Infantil

Feste tem espetáculo 
para todos os gostos
Começou a 39ª edição do 

Feste – Festival Nacio-
nal de Teatro de Pinda-

monhangaba. Até o dia 19 de 
novembro, serão  21 espetácu-
los gratuitos para públicos de 
todas as idades. Teatro Galpão, 
Parque da Cidade, Bosque da 
Princesa, CEU das Artes e pra-
ça Monsenhor Marcondes serão 
palco de comédias, dramas e no-
vas linguagens cênicas que pro-
metem fazer pensar e arrancar 
aplausos da plateia.

Começou na quinta-feira (9), 
e todos os dias haverá apresen-
tação teatral na cidade. Para os 
espetáculos no Teatro Galpão, 
será necessário retirar o in-
gresso na bilheteria, uma hora 
antes de cada apresentação, já 
que o local possui somente 221 
assentos e as sessões costumam 
lotar. As peças fora do Teatro 
têm entrada livre. Também é 
importante se atentar para a 

classifi cação etária de cada es-
petáculo, inclusive os da cate-
goria infantil.

Os espetáculos de rua es-
treiam no domingo, com a peça 
“Super Tosco”, às 15 horas, no 
Bosque da Princesa. A trama do 
espetáculo é super tosca, por-
que é real, feita por palhaços 
que, com suas histórias diverti-
das não vão achar outra forma 
de heroísmo que não a tosca. A 
grandiosidade do Super aparece 
em espantosas acrobacias habi-
lidades, número de equilíbrio, 
músicas cantadas e tocadas ao 
vivo com naipe de sopros e uma 
banda completa de um homem 
só, o Maestro Nicochina. 

Já na Categoria Infantil, 
quem abre os trabalhos é o Gru-
po Ziriguidum, de Pinda, na se-
gunda-feira (13), às 15 horas, no 
Teatro Galpão, que apresentará 
a peça “Cantos e Contos para 
Sonhar”. 

Nesta categoria, serão apre-
sentados mais três espetáculos: 
“Cora, Doce Poesia”, “O Maior 
Menor Espetáculo da Terra” e 
“A Caixa”, sempre às 15 horas 
no Teatro Galpão.

O Feste é realizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura e Departamento 
de Cultura. 

De acordo com o diretor de 
Cultura, Alcemir Palma, é com 
muita alegria e satisfação que a 
Prefeitura volta a realizar o Fes-
te. “Este é um festival que já se 
tornou referência para os gru-
pos da região do Vale do Paraíba 
e do país e um momento na qual 
as experiências e as diversas for-
mas de artes cênicas estarão nos 
palcos de cidade”, lembrou.

A programação completa dos 
espetáculos pode ser conferida 
no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

A peça “Super Tosca” abrirá as apresentações dos espetáculos de rua, no domingo, às 15 horas

Maratona de Teatro:

Dia 11
Maroscas
Categoria Adulto
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação 14 anos
Grupo Teatro do Rinoceronte (São J. dos Campos-SP)

SINOPSE:
Adaptação de duas peças curtas do russo Anton P. Tchekhov, 

“O Pedido de Casamento” e “O Jubileu”, textos datados do fi nal do 
século XIX. O espetáculo é uma comédia que brinca com o jogo de 
aparências e com as convenções da nossa decadente sociedade.

Grupo de Teatro do Rinoceronte, de São José dos Campos

Lisístrata-S
Categoria Convidado
10 horas
Praça Monsenhor Marcondes
Classifi cação Livre
Cia Novos Atores (Pindamonhangaba-SP)

SINOPSE:
Qual é o lugar da mulher? Na cozinha? Em casa cuidando de 

seus fi lhos? Nos prazeres da cama? A comédia grega Lisístrata - 
A Greve do Sexo nunca esteve tão atual! A Cia. Novos Atores nos 
apresenta uma mulher em muitas mulheres, que em meio a cenas 
divertidas e situações inesperadas, garantirão risadas e uma boa 
dose de vergonha na cara.  

Cia. Novos Atores, de Pindamonhangaba

Dia 12

Grupo Cia. Teatral Boccaccione, de Ribeirão Preto

TEXTO: AIANDRA ALVES MARIANO FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SEXTA-FEIRA

esteFXXXIX
AGENDA DOS ESPETÁCULOS

Dia 12
Super Tosco
Categoria de Rua
15 horas
Bosque da Princesa
Classifi cação livre
Grupo Rosa dos Ventos (Presidente Prudente /SP)

SINOPSE:
Super do Tosco é só delírio dos palhaços se achando heroícos 

nas suas habilidades, músicas e fi gurinos. As confusões são inevi-
táveis no desenrolar da trama que tem suco, cachorro adestrado, 
bambolerista abestado, professores de dança afrodisíaca, acro-
batas e temas tocados ao vivo.

Grupo Rosa dos Ventos, de Presidente Prudente

Dia 13
Cantos e Contos para Sonhar
Categoria Infantil
15 horas
Teatro Galpão
Classifi cação livre
Ziriguidum (Pindamonhangaba/SP)

SINOPSE:
Um belo encontro com a Cultura da Infância, com narrativas 

que encantam e músicas que nos fazem sonhar, esse espetáculo nos 
embala com suaves melodias que tocam nossos corações. Um “Cha-
veiro de Histórias” convida o público a escolher as histórias que 
serão contadas; em cada momento uma delicada narrativa nos 
acolhe, nos alegra e nos faz mergulhar no mundo do faz-de-conta.

ZiRiGuiDum, de Pindamonhangaba

Urubus no Ar
Categoria Convidado
20 horas
Teatro Galpão
Classifi cação 14 anos
Cia. Quase Cinema (Taubaté/SP)

SINOPSE:
O réu aguarda sua sentença, dois mortos e um segredo rou-

bado. Corrupção, farsa, assassinato e traição marcam este 
espetáculo que revela a fraqueza do homem que na ânsia pelo 
poder manipula tudo - até mesmo você. Inspirado no movimento 
cinematográfi co Film Noir, apresenta uma estética que utiliza as 
sombras para revelar a miséria do coração humano.

Cia. Quase Cinema, de Taubaté

Críticos participarão 
de debates após os 
espetáculos do Feste
Para levar o que há de 

melhor para o público e 
proporcionar o desenvol-

vimento dos espetáculos se-
lecionados, o 39º Feste conta 
com a colaboração de artistas 
e pensadores de arte, forman-

do a comissão selecionadora e 
os críticos de cada categoria - 
Adulto, Rua e Infantil, que fa-
rão um bate-papo ao final de 
cada apresentação, com a par-
ticipação do público.

São educadores e profi ssio-

nais ligados ao teatro, que pode-
rão direcionar o debate e escla-
recer dúvidas do público, além 
de trocar idéias com a plateia e 
elenco dos espetáculos. 

Conheça cada um deles na 
descrição abaixo:

Victor Narezi

Profi ssional de teatro, atua como ator, diretor, dramaturgo, 
produtor e professor de teatro desde 1995. É contador de his-
tórias e escritor de literatura infantil. Autor da obra “A Meni-
na que gostava de Chapéus”, pela editora Cachecol. Formado 
como Arte-educador com especialização em Metodologia do 
Ensino de Arte, com pesquisa em teatro infantil. Participação 
em diversos festivais nacionais de teatro e indicações e prêmios 
de Melhor Diretor, Ator, Ator Coadjuvante e Maquiador e como 
Jurado em Festivais Estudantis de Pindamonhangaba e região.

Fernando Rodrigues
Desde 2007 desenvolve pesquisa sobre processos criativos 

e pedagógicos para a formação do ator. Estudou interpreta-
ção com os encenadores-pedagogos Antonio “Janô” Januzze-
li, Cristiane Paoli Quito, Cacá Carvalho, Tiche Vianna, Ésio 
Magalhães, Carlos Simione, Yan Fresler (Odin Theater). Es-
tudou direção teatral com os diretores Antonio Araújo, Beth 
Lopes e Cibele Forjaz. Atualmente ministra aulas de iniciação 
teatral no Teatro da Rua Eliza, além de cursos pelas Ofi cinas 
Culturais do Estado. É ator e diretor no grupo Laboratório 
Teatro Químico onde dirigiu os espetáculos Coração Denun-
ciador (2011), Quarteto – Amores em Liquidação (2012) e 
Projeto Casa Verde (2013).

André Ravasco
É artista cênico. Ator, diretor teatral, produtor cultural, pes-

quisador e curador. É integrante da Cia. do Trailler - Teatro em 
Movimento e do Estranho Coletivo, além de ser um dos direto-
res artísticos do “Teatro da Rua Eliza”, espaço dedicado à pes-
quisa, formação e difusão teatral em São José dos Campos.  

Rodrigo Morais Leite (Categoria Rua)

Doutorando e mestre em Artes Cênicas pela Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp), onde desenvolve pesquisa 
nas áreas de crítica e história do teatro brasileiro. Lecionou 
teoria teatral na Escola Livre de Teatro de Santo André e na 
Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos.

Ana Roxo (Categoria Infantil) 

Dramaturga, roteirista, youtuber, atriz, poeta, escritora, desenhista, 
estudante de fi losofi a e cara de pau - não necessariamente nessa ordem. 
Multitask; antirrótulos; adora processos de transformação e já viu de 
tudo nessa vida - afi nal, teatro não dá futuro mas dá um passaaaaaado! 
Assumiu que veio ao mundo a deboche, torce pra na outra vida nascer 
cigarra. Agora desenha, fala o que pensa e ri de si mesma. Os desenhos 
do #minilivrinho, o canal O mundo segundo Ana Roxo e a peça infantil 
A Princesa Errante e o Príncipe Errado são estratégias de sobrevivência. 
Juntar tudo o que faz numa coisa só, ainda que não faça sentido, foi o 
jeito que conseguiu de permanecer inteira. Odeia coentro e carnaval.

Simone Carleto (Categoria Adulto) 

Artista, pedagoga, mestre e doutoranda em Artes Cêni-
cas pela Unesp. Foi atriz do Canhoto Laboratório de Artes 
da Representação de 2001 a 2008. Participou da implanta-
ção e coordenou a Escola Viva de Artes Cênicas de Guaru-
lhos, de 2005 a 2016.

TEXTO: AIANDRA ALVES MARIANO FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DECRETO Nº 5.459, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017.

Homologa o Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba-FMEP
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.942, de 13 de julho de 2016,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do FORUM MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO DE PINDAMONHANGABA-FMEP, criado pela Lei Municipal nº 5.942, 
13 de julho de 2016, aprovado em reunião no dia 30 de março de 2017, com a equipe 
técnica e Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o “caput” deste artigo passa a 
integrar este Decreto.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrado e publicado na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

_________________________ // ________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  PINDAMONHANGABA

REGIMENTO INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prefeito Municipal
Isael Domingues

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
Prof. Júlio  César Augusto do Valle

Elaboração:
Membros da equipe Técnica do Fórum Municipal de Educação do Município de 
Pindamonhangaba

Fevereiro - 2017

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba, doravante 
denominado FMEP, em sintonia com o Fórum Nacional e Estadual de Educação, 
instituído pelo Decreto Municipal nº 5.942 de 13 de julho de 2016, em cumprimento 
a Lei Federal 13.005/2015 -  Plano Nacional de Educação (PNE), reger-se- as 
normas deste Regimento Interno.

Art. 2º -  É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e a equipe técnica do 
Fórum Municipal de Educação, avaliar a execução do PME, estabelecendo os 
mecanismos necessários ao acompanhamento e cumprimento das metas.

§ 1º – O Fórum Municipal de Educação será convocado anualmente para o 
acompanhamento das metas e ações previstas no Anexo I da Lei Municipal nº 
5.786, de 23 de junho de 2015, emitindo parecer sobre a situação encontrada.

§ 2º - Compete ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas 
competências, em parceria com a Equipe Técnica constituída em norma específi ca, 
monitorar e supervisionar as atividades do Fórum Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba, avaliando as ações do Poder Executivo tendo em vista o 
cumprimento da metas e estratégias, emitindo pareceres e orientações necessárias 
na concretização do Plano Municipal de Educação de Pindamonhangaba.

§ 3º-  O primeiro mandato do FMEP   será coordenado pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, representado pelo seu Departamento Pedagógico.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º-  O Fórum de Educação de Pindamonhangaba tem as seguintes atribuições:

I – Acompanhar a execução do plano de metas e ações previstas no Plano 
Municipal de Educação –PME, instituído pela Lei Municipal nº 5.786, de 23 de 
junho de 2016;
II – Realizar o monitoramento contínuo e avaliações periódicas quanto à execução 
do PME e o cumprimento das metas;
III- Emitir pareceres a serem encaminhados ao Conselho Municipal de Educação e 
à Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
IV-Defi nir mecanismos e indicadores de acompanhamento de avaliação do PME;
V- Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 
estratégias e cumprimento das metas;
VI- Fiscalizar a execução do Plano Municipal de Educação e de alcance de suas 
metas;
VII- Promover a articulação das Conferências Municipais com as Conferências 
regionais, estaduais e federais, considerando a especifi cidade de cada instância;
VIII- Planejar, acompanhar e coordenar o processo de concepção, bem como da 
implementação e avaliação da política educacional do Município, especialmente no 
que se refere ao Plano Municipal de Educação;
IX- Avaliar, rever e propor adequações das metas e estratégias contidas no Plano 
Municipal de Educação;
X- Organizar a Conferência Municipal de Educação;
XI- Elaborar seu Regimento Interno.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS

Art. 4º- O Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba, de caráter 
permanente será constituído pelos seguintes representantes:

I – 06(seis) titulares do Poder Público Municipal;

II- 04(três) titulares da Sociedade Civil (Conselhos, Sindicatos, Associações, 
Organização ou Movimentos Sociais relacionados à educação);

III- 03(três) titulares dos Usuários do Sistema de Ensino (representantes dos 
alunos da Educação Básica e do Ensino Superior ou responsáveis por alunos);

IV-  10(dez) titulares de Profi ssionais da Educação da Rede Pública e Privada 
(docentes e equipe técnico-administrativas).

§ 1º - A Cada titular indicado corresponderá um suplente do mesmo segmento.

§ 2º-  Sempre que se faça necessário, em funções das especifi cidades dos temas 
debatidos, poderão ser convidados para participação no Fórum, especialistas ou 
estudiosos no assunto, a título de consultoria.

Art. 5º - A critério do conselho pleno, a composição do FMEP poderá ser alterada 
com a inclusão de outros órgãos, entidades e movimentos da comunidade 
educacional, legalmente constituído, observando:

I – amplo reconhecimento público do órgão, entidade ou movimento em, ao menos, 
um segmento ou setor da sociedade;
II – sua abrangência municipal devendo ter atuação em, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento das representações da educação e da sociedade civil;
III – Tempo de existência de, no mínimo, dois anos e tempo de efetiva atuação da 
entidade/órgão/movimento;

§ 1º - A solicitação de ingresso no FMEP deverá ser feita por meio de ofício 
encaminhado ao coordenador do mesmo, durante o mês de março de cada ano, 
justifi cando a solicitação com base nos critérios acima dispostos;

§ 2º - O ingresso de novas entidades ou órgãos será deliberado, em reunião 
ordinária marcada com esse objetivo, com presença de no mínimo dois terços dos 
membros do FMEP. 

SEÇÃO I

DA DESISTENCIA E INDICAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Art. 6º -   O membro eleito poderá manifestar seu interesse pela desistência da 
equipe técnica do FMEP, assinando em documento próprio sua manifestação.

Art. 7º - A partir da desistência do membro do FMEP, a coordenação comunicará 
a sua entidade representativa para indicar outro membro interessado, sendo que 
a partir data de opção terá seu nome validado em reunião de plenária, dando 
legitimidade a sua indicação.

§ 1º- A partir da assinatura do documento pela entidade representativa, o novo 
membro já estará apto a participar das atividades e reuniões do FMEP com direito 

a voz e voto, enquanto aguarda a publicação do seu nome em ato normativo.
 
§ 2º - Se eventualmente a entidade representativa não se manifestar pela indicação 
de novos nomes, compete a Coordenação do FMEP encontrar soluções para que 
sejam supridas as vagas disponíveis visando o seu bom funcionamento.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 8º -   O FMEP terá funcionamento permanente e reunir-se-á ordinariamente 
a cada trimestre, com cronograma e pauta previamente defi nidos, ou 
extraordinariamente por prévia convocação da sua coordenação, ou ainda, por 
requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 9º - O FMEP e a Conferência Municipal de Educação estarão administrativamente 
vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que envidará o suporte 
técnico e administrativo para sua execução, com apoio do Conselho Municipal de 
Educação e equipe técnica constituída para garantir seu funcionamento.

Art. 10 - As deliberações do FMEP buscarão a defi nição consensual dos temas 
apreciados.

§ 1º - Quando não houver consenso, as decisões serão encaminhadas ao debate 
e à votação e serão aprovadas por maioria simples dos votos, exceto quando for 
exigido quórum qualifi cado, que corresponde ao número mínimo de dois terços 
dos membros votantes presentes, constituídos de titulares ou seus suplentes 
legalmente constituídos, considerando cada segmento representativo.

§ 2º - As discordâncias serão registradas em ata, quando solicitada a declaração 
de voto.

§ 3º - Mediante requerimento fundamentado, qualquer membro poderá solicitar ao 
plenário um prazo de até 30 (trinta) dias para proceder e apresentar os resultados 
de consulta suplementar às entidades que representam para subsidiar as decisões.

Art. 11 - São direitos e deveres dos membros titulares e suplentes do FMEP:

I - participar com direito a voz e a voto das reuniões do Fórum e deliberar sobre 
quaisquer assuntos constantes da pauta;

II - cumprir e zelar pelo cumprimento dos objetivos e atribuições do Fórum;

III - sugerir e debater os conteúdos da agenda das reuniões do FMEP, mediante 
o envio à coordenação, de quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos;

IV - deliberar sobre a aprovação ou alteração deste Regimento.

Art. 12 - As despesas referentes à participação dos membros nas atividades do 
FME correrão por conta de cada instituição representada.

Art. 13- As reuniões ordinárias do FMEP serão compostas pelos membros 
legalmente constituídos, estando aberto a população em geral, sem direito a voz 
e voto.

§ 1º - As reuniões do FMEP serão realizadas com a presença da maioria dos 
membros (quórum), sendo admitido o mínimo de 08(oito) membros para a 
existência do quórum, constituído por titulares ou seus suplentes.

§ 2º – A reunião não será realizada se o quórum não se completar até 30(trinta) 
minutos após o início da hora marcada, lavrando-se o termo que mencionará os 
conselheiros presentes e os que                  justifi cadamente não compareceram.

§ 3º– Encerrado o período de 30(trinta) minutos, a sessão será iniciada com o 
mínimo de  05(cinco) membros.

§ 4º - Quando não for obtida a composição mínima do quórum será convocada 
nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual fi cará dispensada a 
verifi cação de quórum.

§ 5º -  Para legitimar os atos do FMEP, nas ocasiões em que houver votação 
de matérias deliberativas, os membros presentes deverão estar em condições de 
exercício de voto, sendo titulares de seus segmentos ou representados pelos seus 
suplentes. 

§ 6º- O coordenador do Fórum poderá designar um membro do FMEP para exercer 
a função de secretária “ad hoc” para registrar a ata competente.
 
Art. 14- A critério do Conselho Pleno, poderão participar das reuniões do FMEP, 
como convidados especiais, personalidades, pesquisadores, presidentes de 
entidades, órgãos e movimentos, representantes de organismos internacionais, 
técnicos e representantes de instituições de direito público ou privado e 
representantes do Judiciário.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA BÁSICA  E FUNCIONAMENTO

Art. 15-   A estrutura básica do Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba 
e composta de :
I – Coordenador;
II – Secretaria Executiva.

Art. 16 - O primeiro coordenador do Fórum Municipal de Educação, conforme 
designado “ad referendum” será constituído pelo Departamento Pedagógico da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com mandato de quatro anos.

Art. 17 - A eleição dos próximos Coordenadores com mandato de quatro anos será 
realizada em reunião ordinária do FMEP, convocada para esse fi m, com sua pauta 
publicada com antecedência mínima de cinco dias, e a escolha do candidato será 
por maioria simples dos votos dos membros presentes na reunião.

§ 1º- É vedada a reeleição do coordenador do FMEP e a manutenção da 
representação para o mandato subsequente. 

§ 2º -Em caso de vacância do coordenador do FMEP, haverá nova eleição. 

Art. 18 - Cabe ao Coordenador do FMEP:

I -  Presidir as reuniões, orientar os debates e tomar os votos;

II – Dar posse aos representantes;

III – Emitir voto de qualidade nos casos de empate;

IV – Baixar atos normativos visando ao cumprimento das decisões da Plenária;

V - Requisitar as informações de que o FMEP necessitar;

VI – Fazer cumprir este Regimento.

Art. 19 - Cabe à Secretaria Executiva do FMEP:

I – expedir as convocações por ordem do Coordenador para as reuniões ordinárias 
e extraordinárias do FMEP, para os membros e para cada um dos órgãos, 
entidades e movimentos representados, com antecedência mínima de quinze dias, 
encaminhando a pauta e documentos a ela correspondentes;
II - coordenar as reuniões do FMEP;
III - elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas 
pelos seus membros;
IV - submeter à aprovação do Fórum as atas das reuniões.
V – planejar, coordenar e orientar a execução das atividades do FMEP;
VI – torna-se públicas as deliberações do FMEP;
VII – acompanhar e assessorar o recolhimento e o processamento de dados 
estratégicos referentes às políticas públicas da educação;

Art. 20 - A Plenária é a instância máxima deliberativa do FMEP.

Art. 21 - Na sua estrutura, o FMEP terá uma Comissão Permanente (grupo de 
trabalho) para organizar, atender urgências, com uma determinada missão 
específi ca e tempo limitado à conclusão de sua missão e uma Coordenadoria Geral 
para dar suporte administrativo ao seu funcionamento.

Art. 22 - A Plenária do FMEP, quando necessário, poderá criar Grupos de Trabalho 
Temporários (GTT), com indicação de seus respectivos membros e as seguintes 
especifi cações:

§ 1º - Cada Grupo de Trabalho Temporário poderá designar uma coordenação, 
uma relatoria e Especialistas da área.

§ 2º - Os GTT terão sempre caráter temporário e estabelecerão, em sua primeira 
reunião, o cronograma e a data de encerramento das suas atividades, que 
obedecerão ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Coordenação do FMEP, mediante justifi cativa e apresentação 
dos avanços e resultados alcançados.

§ 3º - Cabe à Coordenação providenciar o encaminhamento das atividades e à 
relatoria elaboração de documentos e/ou pareceres emitidos pelos grupos de 
trabalho.

Art. 23 - São Comissões Permanentes do FMEP:
I-  A Comissão de Monitoramento e Sistematização e

II-A Comissão de Mobilização e Divulgação.

Art. 24 - São atribuições da Comissão de Monitoramento e Sistematização:
I - Acompanhar a elaboração das deliberações da Conferência Municipal de 
educação:
I. Monitorar processo de implementação, avaliação e revisão do PMEP 2017-2020 
e dos planos decenais subsequentes;
II. Articular e/ou promover debates sobre conteúdos da política nacional de 
educação, deliberados na Conferência Municipal de Educação.
III- Acompanhar Indicadores Educacionais, organizando um observatório para este 
fi m:
a) –acompanhando indicadores da educação básica e técnico profi ssional;
b)- acompanhando indicadores de qualidade da educação básica e técnico 
profi ssional;
d)- acompanhando indicadores de equidade educacional (renda, etnia, gênero, 
geracional, condições físicas, sensoriais e intelectuais e campo/cidade e outros).
e)- articulando-se com observatórios de monitoramento e órgãos de pesquisa de 
indicadores educacionais.
f)- Desenvolvendo metodologias e estratégias para a organização da conferência 
municipal de educação e acompanhamento do Plano Municipal de Educação:
IV- Coordenar o processo de defi nição do temário e de sistematização do conteúdo 
da próxima conferência municipal de educação;
V- Promover debates sobre resultados e desafi os da política nacional de educação;
VI- Coordenar o processo de elaboração e revisão do Regimento Interno “ad 
referendum” da próxima Conferência Municipal de Educação e o Regimento 
Interno do Fórum e das demais normas de seu funcionamento:
VII- Elaborar proposta de Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação e da 
próxima Conferência Municipal de Educação;
VIII - Coordenar a discussão e sistematizar as contribuições sobre Regimento 
Interno e demais documentos disciplinadores de funcionamento do Fórum 
Municipal de Educação;
IX- Coordenar o processo de elaboração e revisão das publicações do FME:
a)- levantando informações e defi nir forma, bem como formatos de acessibilidade, 
conteúdo e periodicidade das publicações do FME;
b)- produzindo e/ou selecionar matérias para as publicações;
c)- elaborando plano de distribuição das publicações.

Art. 25 - São atribuições da Comissão de Mobilização e Divulgação:

I - Articular o Município na organização de seu Fórum e Conferências de Educação, 
com fi nalidade de:

a. Elaborar as orientações para a organização do Fórum Municipal de Educação;
b. Elaborar as orientações para a organização das Conferências Municipais de 
Educação;
c. Promover e participar de reuniões para colaborar com a organização e para o 
fortalecimento do Fórum Municipal de Educação.

II - Articular os meios e garantir a infraestrutura para viabilizar o Fórum Municipal 
de Educação e a Conferência Municipal de Educação para:

a. Propor formas de suporte técnico e de apoio fi nanceiro ao Fórum Municipal de 
Educação e às Conferências Municipais de Educação;
b. Colaborar com a realização da próxima reunião da CONAE;
c. Organizar a elaboração e os arquivos das atas do Fórum Municipal de Educação;
d. Acompanhar a publicação de portarias sobre o Fórum Municipal de Educação.

III - Articular os meios para colaborar com a organização do Fórum e Conferências 
Municipais de Educação:
a. Propor formas de suporte técnico e de apoio fi nanceiro ao Fórum e Conferências 
Municipais de Educação;
b. Avaliar a execução das formas de cooperação técnica e fi nanceira da União ao 
Município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26 – O FMEP e as Conferências Municipais de Educação estarão 
administrativamente vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 
receberão o suporte técnico e administrativo para garantir seu funcionamento.

Art. 27 – O Conselho Municipal de Educação –CME atuará como órgão fi scalizador 
do FMEP, no compromisso de acompanhar o cumprimento das metas e estratégias 
do PME, de forma democrática, transparente e coletiva.

Art. 28- A participação no FMEP será considerada de relevante interesse público 
e não será
remunerada.

Art. 29 – Este Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação poderá ser 
alterado em reunião extraordinária respeitando a convocação para este fi m, na 
forma estabelecida no artigo 11 deste regimento.

Art. 30 - Os casos omissos deste Regimento Interno serão deliberados pela 
Comissão Coordenadora do FMEP.

Art. 31 - Este Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação pelo conselho 
pleno do Fórum Municipal de Educação do Município de Pindamonhangaba e 
homologação através de Decreto editado pelo Chefe do Executivo.

Art. 32- Este Regimento Interno foi aprovado pelos equipe técnica do Fórum 
Municipal de Educação de Pindamonhangaba em reunião realizada com a 
Secretaria de Educação e Cultua e  Conselho Municipal de Educação, no dia 30 de 
março de 2017, conforme ata circunstanciada arquivada na Secretaria Executiva.

                                                                                      Pindamonhangaba, 30 de 
maio de 2017.

Membros da Comissão Coordenadora da Equipe do Fórum 

Representantes do Poder  Público Municipal
- André Marcos Pereira
- Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza
- Veraniza do Prado
- Evandro Carlos Gomes
- Graziele Cristina da Silva Monteiro
- Denise Cruz Ferrari Gontijo
- Paula Rodrigues
- Rebeca Rezende Guaragna Guedes
- Luciana de Oliveira Ferreira
- Leticia Valéria Nogueira
- Elisabete Martins Muniz  Barreira
-  Leticia Aparecida de Souza Pedroso Bento

Representantes da Sociedade Civil(Conselhos
Associações, Organizações ou Movimentos
Sociais relacionados à educação)

- Miriam Ferreira Nascimento de Paula
- Andréa campos Sales Martins
- Denise Cintra Villas Boas
- Pedro de Camargo
- Bethi dos Santos Moreira
- Carmem Oliveira Paresque

Usuários do Sistema de Ensino (representantes dos
Alunos da Educação Básica e do Ensino Superior
ou responsáveis por alunos)

-  Érika Fernanda Gomes da Silva
- Edinaldo José dos Santos
- Eduardo Kogempa da Costa
- Jurema Freire
- Heliane Aparecida Augustinho
- José  Simeão dos Santos

Profi ssionais da Educação da Rede Pública e Privada
(docente e equipe técnico-administrativa)

- Benedito Lobo
- Sandra Diniz Rangel Barreira
- Márcia Fernandes Lima Silva
- Claudete Corrêa de Araújo
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- Vitória Regina Silva
- Maura Prado Vieira
-  Laura Lúcia de Oliveira Santos
- Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos
- Fernanda Silva de Oliveira
- Vera Lúcia Alcides de Oliveira
- Veruska Roberta Silva
- Elizabeth  Cursino Rodrigues
- Tatiana Ribeiro Uchoas
- César Augusto Garcia de França
- Erika Fernanda Cândido Pinto
- Sérgio Augusto Baldin Júnior
- Rodrigo Carbogim
- Jeferson Leite de Abreu
- Cristiana Aparecida Silva Rodrigues
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DECRETO Nº 5.450, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017. 
 

“Constitui o Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju, 
biênio 2017/2019” 

 
 
    Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o art. 6º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009, 
alterado pela Lei nº 5.478, de 04 de dezembro de 2012,  

D E C R E T A: 

 Art. 1º Ficam nomeados os senhores a seguir indicados para integrarem o 
Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju, biênio 2017-2019, a saber: 

 
Coordenador : José Fernando Jerônimo Flores 
 
I- Representante do Departamento de Meio Ambiente  

Titular:  Frederico Lucio de Almeida Gama 
Suplente:  Claudionor da Silva 
 

II- Representantes do Departamento de Meio Ambiente (Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo) 

 Titular:  Frederico do Rosário Ribeiro 
 Suplente:  Eleine Santos Romão 
 
III- Representante do Departamento Pedagógico 

Titular:  Adriana Alexandrina Nogueira Miranda  
Suplente:  Renata Alessandra Pereira 
 

III-    Representante do Departamento de Agricultura 
Titular:  Paulo Ricardo Nicolas Amparato 
Suplente:   Francisco Soult Sorroche 

 
IV-    Representantes do Departamento de Turismo 

Titular:  Fábio de Oliveira Vieira  
Suplente:  Eduardo Salgado Lupi 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Pindamonhangaba, 1º de setembro de 2017. 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
 

          Marcus Vinicius  Faria Carvalho                            Ricardo Alberto Pereira Piorino 
    Secretário de Habitação, Meio Ambiente               Secretário de Gestão e Articulação Política 
                  e Regularização Fundiária 

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  1º    
de setembro de 2017. 

 
                                              Anderson Plínio da Silva Alves 

                 Secretário de Negócios Jurídicos 
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LEI Nº 6.060, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
 
Institui e inclui no calendário oficial do município o DIA 

MUNICIPAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, 

a ser comemorado no primeiro sábado do mês de abril. 

(Substituto ao Projeto de Lei nº 58/2017, de autoria do 

Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas) 

 
 

 
 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 

de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

  
 Art. 1º Fica instituído no município de Pindamonhangaba o DIA MUNICIPAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, a ser celebrado no primeiro sábado do mês de abril. 

 
Parágrafo único.  O objetivo do DIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO 

AUTISMO é proporcionar maiores informações sobre os sintomas, tratamentos e preconceitos, 

conscientizando as pessoas sobre a luta dos autistas e mostrando a necessidade de sua inclusão na 

sociedade, respeitando suas limitações. 

 
Art. 2º O DIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO deverá constar 

do Calendário Oficial do Município. 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Pindamonhangaba, 10 de outubro 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 10 de 
outubro de 2017 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.057, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização, pelos estabelecimentos bancários, de 
produto asséptico para seus clientes, na forma em que especifi ca.
(Projeto de Lei n° 99/2017, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam os estabelecimentos bancários obrigados a disponibilizar produto asséptico 
(álcool em gel) para assepsia e proteção à saúde de seus clientes.
Parágrafo único. O álcool em gel deverá ser acondicionado em recipiente instalado 
preferencialmente próximo aos caixas eletrônicos, e balcões para retirada de senhas/
autoatendimento, e em quantidades de recipientes proporcional à quantidade de clientes 
que frequentem os estabelecimentos bancários.
Art. 2° Os estabelecimentos bancários terão o prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação desta Lei, para se adaptarem às suas disposições.
Art. 3° O descumprimento da presente Lei acarretará ao infrator as seguintes sanções:
I- multa de vinte Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba, para a primeira 
autuação, e de cinquenta Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba, no caso 
de reincidência;
II- multa diária de dez Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba, caso 
permaneça o descumprimento a esta Lei.
Art. 4° A multa aplicada será revertida ao Fundo Municipal de Saúde da Cidade de 
Pindamonhangaba.
Art. 5° O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, fi scalizará o cumprimento 
do disposto nesta Lei.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de outubro 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 06 de outubro 
de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.059, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a fi xação de aviso nos hospitais, maternidades e postos de saúde públicos 
ou privados no Município de Pindamonhangaba,  informando o direito do pai, mãe ou 
responsável de permanecer com seu fi lho ou tutelado, em caso de internação hospitalar, 
conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(Projeto de Lei n° 104/2017, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
 
Art. 1° É obrigatória a afi xação de cartazes ou placas à vista da população, nas dependências 
dos hospitais, maternidades e postos de saúde da rede pública, particular e conveniados, 
informando que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito do pai, mãe 
ou responsável legal permanecer com seu fi lho ou tutelado em caso de internação. 

Parágrafo único. A permanência dos pais ou responsável legal poderá ser proibida pelo 
médico de plantão, quando estes não apresentarem condições físicas ou psicológicas para 
acompanhar o fi lho ou tutelado, ou ainda, se estiverem sob o efeito de álcool ou qualquer 
outro tipo de substância entorpecente. 

Art. 2° O aviso de que trata o caput do artigo anterior deverá conter o timbre do estabelecimento 
de saúde, e ser afi xado em local estratégico que facilite sua visualização pelo público, com 
o seguinte teor: 

“De acordo com o artigo 12 da Lei Federal n° 8069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente -, é direito do pai, mãe ou responsável legal permanecer em 
tempo integral ao lado de seu fi lho ou tutelado, nos casos de internação destes, e é dever do 
estabelecimento de saúde proporcionar condições para esta permanência.

Parágrafo único. A afi xação de cartazes ou placas informativas deverá ocorrer, especialmente, 
nos seguintes setores dos estabelecimentos de saúde: 
I- Porta de entrada;
II- Porta de saída;
III- Recepção;
IV- Pronto-Socorro;
V- Setor de Pediatria; e
VI -Entrada da ala de internação. 
Art. 3° O descumprimento das disposições contidas nesta Lei sujeitará à parte infratora a 
multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até que cesse a infração. 
Art. 4° O valor arrecadado com a aplicação de citada multa será revertido para o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Pindamonhangaba.

Art. 5° Os estabelecimentos de saúde terão um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
publicação da presente lei, para se adequarem a seu objeto. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2017.

Isael Domingues -                     
Prefeito Municipal         
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de outubro 
de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.928, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Portaria Geral nº 4.230, de 29/04/2014 e suas 
alterações,

R E S O L V E:
Art. 1º  CESSAR a designação dos senhores a seguir indicados para o CONSELHO 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE: 

II- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área da Educação:
- Suplente: Jean Alves Pereira

III- Representantes dos Pais e Alunos:

- Titular:  Kérilin Rodrigues Fontes
- Titular:  Aline Kogempa da Costa
- Suplente: Helen Garufe Lopes Pereira dos Santos

IV- Representantes da Sociedade Civil:
-Titular: Mara Cristina Bolson Lopes
- Suplente:  Bruno Pedott

Art. 2º DESIGNAR os senhores a seguir indicados para compor o CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE em substituição aos membros relacionados no 
art. 1º desta Portaria:

II- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área da Educação:
- Suplente: Catarina Ribeiro de Araújo Prado

III- Representantes dos Pais e Alunos:
- Titular:  Iara Cristina da Costa
- Titular:  Betânia Nayara Rodrigues
- Suplente: Almir Rogério da Silva

IV- Representantes da Sociedade Civil:
- Titular: Denis Emmanuel da Costa Borges
- Suplente: Oswaldo de Oliveira

Art.3º  Retifi car a Portaria Geral nº 4.727, de 03 de novembro de 2016, e a Portaria 
Geral nº 4.907, de 09 de agosto de 2017, onde se lê: Portaria Geral nº 4.230, de 
29/04/2016, leia-se: Portaria Geral nº 4.230, de 29/04/2014. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

    Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
César Augusto do Valle

Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.931, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a  Lei nº 5.198, de 19 de maio de  2011, e art 3º 
do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, alterado pelos Decretos nºs 4.983, de 
19 de julho de 2011 e 5.448, de 1º de setembro de 2017, 

DECRETA:
Art. 1º Constitui a Comissão de Controle do Programa da Atividade Delegada, para 
acompanhamento da execução do convênio celebrado com a Polícia Militar:

I – Prefeitura 
- José Sodário Viana
  Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão
- Fernando Prado Rezende 
  Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
 Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.935, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade a Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, 
RESOLVE 
Art. 1º Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão 
Interna responsável pelo suporte ao processo de Premiação do Magistério Púbico 
Municipal para o ano de 2017:
- Maria Benedita de Faria
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Maria Helena de Melo Resende
- Elaine de Abreu Prolungatti
- Roselaine Moreira de Almeida
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

Isael Domingues                                          
Prefeito Municipal    

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.225, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,  NOMEIA a servidora Giovana de Oliveira Godoi para compor, 
como presidente, as comissões de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR a seguir indicadas, em substituição ao servidor Guilherme Rocha 
Araújo:

- PAD 003/2016 – Processo Interno nº 35701 /2014 e 8187/2015;
- PAD 030/2015 – Processo Interno nº 34219/2014;

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 25 de setembro 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 25 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.239, DE  10 DE OUTUBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, Resolve 
sobrestar por prazo indeterminado, os trabalhos da Comissão constituída através 
da Portaria Interna nº 10.111, de 25 de abril de 2017, Processo Administrativo 
Disciplinar nº 002/2017, nos termos do Memorando nº 1089/2017-DRH/Serviço de 
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de outubro 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 10 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.247, DE  18 DE OUTUBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, Resolve 
sobrestar pelo prazo de 16 de outubro a 04 de novembro de 2017, os trabalhos 
da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 10.148, de 29 de junho de 
2017, Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2017, nos termos do Memorando nº 
1117/2017-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de outubro 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 18 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.248, DE  18 DE OUTUBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, Resolve 
sobrestar pelo prazo de 16 de outubro a 04 de novembro de 2017, os trabalhos 
da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 10.147, de 29 de junho de 
2017, Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2017, nos termos do Memorando nº 
1118/2017-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de outubro 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 18 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA INTERNA  Nº 10.249, DE  18 DE OUTUBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, Resolve 
sobrestar pelo prazo de 16 de outubro a 04 de novembro de 2017, os trabalhos 
da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 10.151, de 29 de junho de 
2017, Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2017, nos termos do Memorando nº 
1119/2017-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de outubro 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 18 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES  
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  

PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017 

EXTRATO PARCERIA nº 52/2017 
Processo Administrativo: nº 15972/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha  

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado ao desenvolvimento do Projeto Casa 
Dia, referente à reforma do Lar Irmã Terezinha, visando o melhor 
aproveitamento do espaço para melhor acolher idosos com 60 anos ou mais, de 
ambos os sexos, de forma provisória ou em longa permanência quando 
esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os 
familiares, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento 
de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 51.990,00 

Data da assinatura : 03/10/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 53/2017 
Processo Administrativo: Nº 29689/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social/ Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado a completar o trabalho social com 
famílias realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral ás Famílias 
(PAIF) dos CRAS do Município, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, desenvolvendo e 
resgatando valores éticos e morais através de um programa de qualidade de 
vida, compreendidos no Plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 5.581,82 
Data da assinatura : 16/10/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 55/2017 
Processo Administrativo: nº 29696/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado a complementar o trabalho social com 
famílias realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 
(PAIF) dos CRAS do município, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 7.978,95 
Data da assinatura : 16/10/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 56/2017 
Processo Administrativo: nº 29.695/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado a promover o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários complementando o trabalho social dos Crás 
do Município, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 15.876,00 

Data da assinatura: 16/10/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 57/2017 
Processo Administrativo: nº 29.704/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação Centro de Convivência dos Idosos de Moreira César 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado a realizar o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculo de pessoas idosas, dando prioridades às 
encaminhadas pelos equipamentos públicos, e associadas à CIMC, lembrando, 
porém, que todos que queiram participar dos encontros serão bem-vindos. 
Complementando o trabalho social com as famílias realizado no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) do CRAS do Distrito, 
prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 2.274,30 

Data da assinatura : 16/10/2017 

EXTRATO PARCERIA nº 58/2017 
Processo Administrativo: nº 29.692/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado a amparar a criança, fortalecendo lhe a 
família, complementando o trabalho social realizado no Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral às Famílias (PAIF) do CRAS do munícipio, prevenindo a 
ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento 
de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 

Valor: R$ 29.187,90 
Data da assinatura : 16/10/2017 
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Divulgação

Paz e bem!

Tudo de lindo e 
abençoado para Lu-
cimar Penido, a Lú, 
aniversariante desta 
sexta-feira, 10 de no-
vembro. Bênçãos sem 
fi m e muitas conquistas 
são desejos dos seus 
pais Vanda e Apareci-
do, do seu esposo Vrady 
Penido, dos fi lhos 
Rafael e Allan, da nora 
Karen, e de todos os 
familiares e amigos. 

Parabéns!

Para o empresário  Je-
remias Rodrigues, pro-

prietário da Imobiliária 
Jeremias Rodrigues. Ele 
completou mais um ano 
de vida na quarta-feira, 

8 de novembro, receben-
do felicitações dos ami-

gos, funcionários e da 
esposa Telrose (foto).

Felicidade! 

Para Dalva Moreira, que fez aniversário no dia 6 de novem-
bro, recebendo todo o carinho do marido Paulo (foto) e dos 
fi lhos Gil, Neto e Renato.

Tudo de bom!

Para a jovem Mariana 
Machado, aniversa-
riante do dia 5 de no-
vembro. Mariana com-
pletou 18 anos e feste-
jou ao lado dos pais, 
do irmão e dos amigos 
da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus do 
bairro Araretama.
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