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O posto de coleta central, que é referência para todas as unidades, permanece com o fl uxo inalterado

Pinda ganha mais pontos de 
coleta de exames laboratoriais

Seguindo o princípio da hu-
manização no atendimento da 
Saúde, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, ampliou os locais de 
coletas de exames laboratoriais 
descentralizadas. A iniciativa já 
deu certo em Moreira César e 
no Araretama e, a partir desta 
quarta-feira (11), haverá uma 
equipe atendendo a região do 
Cidade Nova e outra equipe, 
itinerante, para os bairros mais 
distantes.
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Brasileiros 
devem acertar 
contas com o 
“Leão” até o 
� m do mês
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Restaurante 
Colmeia representa 
Pinda em “Festival 
Gastronômico”

Consumidores 
podem consultar 
sorteio de abril da 
Nota Fiscal Paulista

As apresentações são 
gratuitas para todos os 
públicos e os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes 
do espetáculo

TEATRO GALPÃO RECEBE APRESENTAÇÕES 
TEATRAIS E WORKSHOP GRATUITO
A Secretaria de Cultura do Governo do Estado em parceria com o Departamen-
to de Cultura de Pindamonhangaba promove, gratuitamente, nesta sexta-fei-
ra (13) e no sábado (14), no Teatro Galpão, apresentações teatrais e workshop 
intitulado “Céu de Espelhos“.

Pinda Rugby 
vence Taubaté na 
primeira rodada 
do Paulista

PÁGINA 2

PÁGINA 3

Prefeitura 
inaugura galeria 
de prefeitos

D
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LUMA ANDRADE: UMA VITORIOSA
Professora Luma An-

drade! À primeira vista, 
esse nome relativamen-
te comum não desperta 
tanta atenção.Todavia, 
ao relatar a apaixonan-
te história de vida desse 
ser humano, exemplo 
de tenacidade, perseve-
rância e luta, os leitores 
serão conduzidos a um 
processo refl exivo sobre 
os marginalizados pela 
nossa sociedade, por 
vezes, cruel e extrema-
mente hipócrita e dis-
criminadora.

Ela, cujo nome de 
nascimento era João 
Nogueira de Andrade 
Filho, foi a primeira 
travesti a ter o título 
de Doutor pela Univer-
sidade da Integração 
Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira 
(Unilab) em 2012. Nas-
cida em Morada Nova 
no interior do meu Ce-
ará querido, fi lha de 
agricultores, sofreu 
violência física e psico-

lógica desde a mais ten-
ra infância. Decidida e 
corajosa, foi em fren-
te, trilhando as sendas 
do saber, enfrentando 
toda sorte de difi culda-
des, cursou Letras na 
Faculdade de Educação 
Dom Aureliano Matos, 
da Universidade do Es-
tado do Ceará (Uece), 
no campus de Limoeiro 
do Norte, meu inesque-
cível torrão natal. Fez 
Mestrado em Desen-
volvimento e Meio Am-
biente na Universidade 
Regional do Rio Grande 
do Norte. Prestou con-
curso público, com des-
taque, para professora 
da Rede Estadual do 
Ceará e, de novo o pre-
conceito fechou as suas 
portas, por meio de di-
retores que alegavam 
não haver vagas para 
preenchimento. Bus-
cando conquistar seu 
espaço para demons-
trar  conhecimento e 
capacidade, por meio 

de mais um concurso 
público,foi, com justi-
ça e profi ciência, Supe-
rintendente Escolar da 
Secretaria de Educação 
em Russas-CE, onde de-
senvolveu elogiado tra-
balho. Mas, não parou 
por aí. Enfrentou novo 
concurso para gestora 
educacional, realizando 
acompanhamento em 
municípios da região 
do Vale do Jaguaribe. 
Graças ao seu edifi can-
te trabalho no Ceará, a 
Universidade Federal 
do Cariri é a primeira 
Instituição de ensino 
superior a reservar va-
gas para transexuais 
e transgêneros a par-
tir deste ano de  2018. 
Finalmente, Luma de 
Andrade, em 2010 con-
seguiu mudar de nome, 
algo mais do que justo 
nesse Brasil tão desigual.

Perdeu a mãe com 
câncer de colo de útero, 
e, em virtude disso, de-
senvolveu um projeto 

pra exame ginecológico 
na cidade de Aracati-
CE, o qual ganhou um 
prêmio do Ministério 
da Educação. A Joana 
D´Arc cearense conti-
nua propugnando pelos 
direitos dos transexu-
ais, travestis e transgê-
neros que sempre são 
excluidos da família, 
do trabalho e da convi-
vência social, cujo único 
espaço  são as ruas, e 
único meio de sobrevi-
vência, a prostituição.

Está na hora da 
Grande Imprensa, da 
mídia, deixar de co-
locar em destaque os 
bandidos que pilham a 
nossa nação, os barões 
do tráfi co, os políticos 
corruptos, os parasitas 
da sociedade, e colocar 
em destaque , com am-
pla divulgação, os que 
realmente dignifi cam o 
nosso país como a edu-
cadora Luma Andrade, 
honra e glória do Ceará 
e do Brasil.
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Fernando Frazao-Agencia Brasil

Consumidores podem 
consultar sorteio de abril 
da Nota Fiscal Paulista

Os usuários cadastra-
dos na Nota Fiscal Paulista 
já têm acesso, no portal da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda, aos bilhetes com que 
concorrerão ao sorteio do 
mês de abril. A 113ª extra-
ção do programa distribuirá 
665 prêmios, no total de R$ 
6,7 milhões.

Ao todo, foram gerados 
quase 120 milhões de bilhe-
tes eletrônicos, que concor-
rerão aos 600 prêmios no 
valor total de R$ 5,7 milhões.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor que 
pede a Nota Fiscal Paulista 
deve se cadastrar no site do 
programa e aderir ao regula-
mento. As adesões até o dia 
25 de cada mês permitem a 
participação já no mês se-
guinte. Um bilhete eletrôni-
co para concorrer é gerado a 
cada R$ 100 em compras.

A Nota Fiscal Paulista 
integra o Programa de Es-
tímulo à Cidadania Fiscal 
do Governo do Estado de 
São Paulo e reduz, de fato, 
a carga tributária individual 
dos cidadãos, que recebem 
créditos ao efetuar compras 
de mercadorias no território 
paulista.

O consumidor também 
pode solicitar o documen-
to fi scal sem a indicação do 
CPF/CNPJ e doá-lo a uma 
entidade de assistência so-
cial ou de saúde cadastradas 
no Nota Fiscal Paulista, se 
assim desejar. Essa é uma 
decisão pessoal e exclusiva 
do consumidor.

Para conferir os créditos, 
aderir ao sorteio ou obter 
mais informações sobre a 
Nota Fiscal Paulista, basta 
acessar o site da iniciati-
va. Para baixar o aplicativo 
do programa, acesse a loja 
de aplicativos de seu smar-
tphone ou tablet.

Acertando as contas 
com o “Leão”  

Na edição desta quarta-feira (11), 
trazemos entre outros assuntos, uma 

matéria sobre a declaração de Imposto de 
Renda em 2018. O prazo fi nal para a entrega 
é o dia 30 de abril. A expectativa da Receita 
é receber 28,8 milhões de declarações neste 
ano. Mas até o momento, somente cerca de 
10 milhões de contribuintes entregaram as 
declarações, segundo informações da própria 
Receita Federal.

De acordo com o especialista em 
Administração Financeira, Jonas Comin de 
Campos, “o Imposto de Renda, como os demais 
impostos, é recolhido aos cofres do Governo 
Federal, que realiza o repasse aos demais entes 
federativos, assim é uma fonte importantíssima 
de recursos.”

Há novidades para a declaração deste ano, 
entre elas estão: a obrigação de indicar o CPF 
de dependentes que tenham a partir de oito 
anos de idade e a alternativa de inclusão de 
informações complementares nos campos de 
declaração de bens, como dados de registro de 
imóveis e Renavam de veículos. 

Para quem ainda não declarou, o programa 
gerador pode ser baixado no site da Receita e, 
segundo o Portal Brasil, o contribuinte também 
pode prestar contas por meio de aplicativos em 
tablets e smartphones. Quem atrasar a entrega 
terá de pagar multa de 1% sobre o imposto 
devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74, 
e o máximo é de 20% do imposto devido. Fique 
atento!

“1ª Feira do Livro da 
Unesp” tem obras com 
50% de desconto 
Quem estiver pela ca-

pital paulista nesta sema-
na poderá aproveitar a 
“Primeira Feira Literária” 
da Unesp (Universidade 
Estadual Paulista), que 
contará com obras à ven-
da com, no mínimo, 50% 
de desconto do valor ori-
ginal.

De acordo com os orga-
nizadores, a feira seguirá 
os mesmos moldes da já 
consolidada “Festa do Li-
vro da USP: os títulos em 
exposição terão grandes 
descontos. 

O evento acontecerá 
entre os dias 11 e 14 de 
abril, no Instituto de Artes 
da universidade, em São 
Paulo.

Ainda segundo infor-
mações dos idealizadores, 
diversas editoras estão 
confi rmadas, entre elas: 
Aleph, Ciranda Cultural, 
Companhia das Letras, 
Globo Livros e Leya. Algu-
mas, inclusive, disponibi-
lizaram no site do evento 

(http://feiradolivrodau-
nesp.com.br) uma lista 
com os preços e os livros 
que estarão à venda por lá.

O Instituto de Artes fi ca 
na rua Jornalista Aloysio 
Biondi, nº 556, ao lado da 
estação de trem e metrô 
Barra Funda.

Quem está chegando 
agora no terceiro setor 
pode ter um pouco de 
difi culdade com alguns 
termos utilizados pelas 
pessoas da área. A quanti-
dade de siglas, de jargões 
em inglês e de conceitos 
pode assustar um pouco. 
Por isso, a ABCR (Associa-
ção Brasileira de Captado-
res de Recursos) preparou 
um breve dicionário das 
palavras mais usuais nes-
te setor. 
Confi ra alguns termos: 

Doador: Qualquer pes-
soa física ou jurídica que 
contribua fi nanceiramen-
te com sua organização.

Doador ativo: O que 
está na sua base de doado-
res e que doa com alguma 
frequência.

Doador inativo: O que 
está na sua base de doa-

dores, mas que não doa 
mais. É possível “reativá
-lo” com ações específi cas.

Fundraising: Termo 
em inglês para captação 
de recursos.

Face-to-face: Ação fei-
ta nas ruas com pessoas 
que falam em nome da 
sua organização. Geral-
mente, haverá o preenchi-
mento de um formulário 
que possibilitará contato 
posterior.

Mailling: É a lista com 
o endereço de e-mail da 
sua base de doadores e de 
potenciais apoiadores. 

Prospect: É qualquer 
pessoa física ou jurídica 
que possa se tornar parte 
da sua base de doadores.

Quer conhecer o signi-
fi cado de outras palavras? 
Acesse: http://captamos.
org.br.

ABCR apresenta dicionário 
do Terceiro Setor 

Quem preferir pode indicar uma entidade fi lantrópica para receber os créditos
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Pinda ganha mais pontos de 
coleta de exames laboratoriais

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, nesta 
quarta-feira (11), a inaugu-
ração da Galeria de Prefeitos, 
no saguão superior da sede 
do Executivo. A galeria expõe 
as fotos do atual e dos ex-pre-
feitos da cidade, com os anos 
do mandato de cada um.

No total, 28 prefeitos 
compõem a galeria, sendo 
o primeiro o dr. Francis-
co Marcondes Romeiro, de 
1889 a 1904.

A iniciativa da galeria foi 
do prefeito Isael Domingues 
como uma forma de home-
nagem a todos os prefeitos 
de Pindamonhangaba e uma 
maneira de manter viva a 
história da cidade. “Todos 
os prefeitos possuem seu 
mérito e colaboraram para 
construir a Pindamonhan-
gaba que temos hoje. Nada 
mais justo que a popula-
ção ter a oportunidade de 
conhecer a história da ci-
dade por meio de seus pre-

Córrego do Campos 
Maia recebe 
manutenção e limpeza

Seguindo o princí-
pio da humanização no 
atendimento da Saúde, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, ampliou os lo-
cais de coletas de exames 
laboratoriais descentrali-
zadas. A iniciativa já deu 
certo em Moreira César e 
no Araretama e, a partir 
desta quarta-feira (11), 
haverá uma equipe aten-
dendo a região do Cidade 
Nova e outra equipe, iti-
nerante, para os bairros 
mais distantes.

O posto de coleta cen-
tral, que é referência para 
todas as unidades, per-
manece com o fl uxo inal-
terado.

Araretama
O posto de coleta Ara-

retama é centralizado 
no Nova Esperança, que 
terá o número de pacien-
tes atendidos aumentado 
para 50 por dia, sendo 
que cada dia é separado 
especialmente para uma 
região diferente do bair-
ro. Nas segundas-feiras, 
para moradores do Nova 
Esperança; nas terças-
feiras, para moradores do 
Arco-Íris e Residencial 
das Américas; nas quar-
tas-feiras, moradores do 
Araretama; nas quintas-
feiras, Cidade Jardim; e 
nas sextas-feiras, mora-
dores do Bem Viver.

Moreira César
O posto de coleta de 

Moreira César permane-
ce no Cisas, para mora-
dores da região do Aze-
redo, Vale das Acácias, 
Terra dos Ipês 2, Vila São 
Benedito.  

Cidade Nova
No Cidade Nova, será 

seguido o modelo do Ara-
retama, ou seja, cada dia 
da semana será reser-
vado para uma região 
próxima ao bairro. Às 
segundas-feiras, Ci-
dade Nova; às terças, 
Feital; às quartas, Tri-
ângulo e Eloyna; às 
quintas, Feital nova-
mente; e às sextas, mo-
radores do Santa Cecília 
e Maricá.

Equipe itinerante
A coleta itinerante 

contará com uma equipe 
percorrendo, a cada dia, 
um bairro diferente. O 
cronograma fi cou assim: 
dia 11 – Bonsucesso; dia 
12 - Vila São Benedito; dia 
13 – Goiabal; dia 16 - Cruz 
Grande; dia 17 - Bairro 
das Campinas;  dia 18 - 
Jardim Regina; dia 19 - 
Jardim Imperial; dia 20 
- Bela Vista; dia 23 - Terra 
dos Ipês 2; dia 24 – Casto-
lira; dia 25 – Bonsucesso; 
dia 26 - Vila São Benedito 
e dia 27 - Goiabal. Essa é 
a escala elaborada para o 
mês de abril para teste, e 
posteriormente poderão 
ser realizados os ajustes 
necessários.

Descentralização
A descentralização da 

coleta visa organizar o 
fl uxo de atendimento do 
laboratório municipal, 
gerando mais conforto 
aos pacientes, que não 
precisam se deslocar até 
o centro da cidade para 
realizarem seus exames 
laboratoriais. As coletas 
são realizadas somente 
por meio de agendamen-
to no posto de saúde de 
cada bairro, após o pa-
ciente passar pelo médi-
co.

É realizada a coleta 
de sangue de maiores de 
8 anos de idade e tam-
bém recebido material 
biológico (urina e fezes). 
Exames como curva gli-
cêmica, que requerem 
procedimentos específi -
cos durante a coleta estão 
sendo realizados somen-
te na unidade do centro.

De acordo com o pre-
feito Isael Domingues, 
esses primeiros passos 
na readequação do fl uxo 
de atendimento já estão 
surtindo os efeitos de-
sejados e o movimento 
está mais organizado no 
laboratório central. “Um 
atendimento mais huma-
nizado e mais próximo 
da população é uma das 
metas de nossa gestão”, 
explica o prefeito Isael. 

Prefeitura inaugura galeria de 
prefeitos nesta quarta-feira

feitos, principalmente 
os jovens e as crianças 
que vêm até a Prefeitu-
ra”, afirmou.

Para o evento de inau-
guração, foram convi-
dados os descenden-
tes e ex-prefeitos da 
cidade, além de auto-

ridades municipais.
O evento será realiza-

do no dia 11 de abril, data 
em que se comemora, na-
cionalmente, o “Dia do 
Prefeito”. A data é alusão 
ao surgimento da função 
pública, sendo que neste 
dia, em 1835, o cargo de 

prefeito foi criado pela 
Lei nº 18, da Assembleia 
Provincial Paulista.

O “Dia do Prefeito” foi 
aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, em 2017, 
por meio do Projeto de 
Lei 5.012/2016.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
No último sábado dia 

(7),  a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, efetuou a limpe-
za do córrego no campos 
Maia.

O serviço realizado 
pela SMSP, que vem de-
senvolvendo ações inin-

terruptas para as solu-
ções de drenagem para 
a cidade, foi coordena-
do por Thiago Gonçal-
ves e supervisionado 
por Juarez Teodoro. 
A limpeza da calha do 
córrego recebeu servi-
ço mecanizado e tam-
bém de limpeza manu-
al, como a remoção  d a 
v e g e t a ç ã o  e  b a n c o s 
d e  a r e i a  f o r m a d o s 

e m b a i x o  d a s  p o n t e s .
Segundo o secretário 

de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli, outra 
relevante atividade foi 
a desobstrução do canal 
de passagem embaixo da 
linha férrea –  o princi-
pal canal condutor do 
córrego para que sejam 
evitados desastres na-
turais como enchentes e 
alagamentos.

Divulgação

A readequação do fl uxo de atendimento tem trazido resultados positivos e mais organização

A Galeria fi ca no saguão superior da sede da Prefeitura

Ação recebeu serviços mecanizados e limpeza manual
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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

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

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

 

 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO

MEDIANTE CADASTRO NA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

P O R T A R I A Nº 22/2018 
 
Nomear Assessora Legislativa de 
Organização e Planejamento.

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

 Art. 1º – Nomear a servidora Ana Lúcia Puppio da Silva, 
Assistente Legislativo do quadro de pessoal permanente desta 
Casa, para o emprego de Assessor Legislativo de Organização e 
Planejamento de provimento em comissão nos termos da lei 5.717, 
de 17 de outubro de 2014, a partir de 03 de abril de 2018.

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

 Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão   Vereador Renato Nogueira Guimarães
1 º Vice-Presidente                                2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues      Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
 1° Secretário                                              2° Secretário

Publicada no D A.

A Câmara de Vere-
adores de Pindamo-
nhangaba realizou 
no dia 6 de abril, às 
14 horas, a sua 10ª 
Sessão Ordinária de 
2018. A reunião legis-
lativa ocorreu nesta 
data devido ao feriado 
municipal do Dia de 
São Benedito.

Com apenas um 
projeto de Lei na pau-
ta da Ordem do Dia, 
a Sessão transcorreu 
normal, com a aprova-

Câmara aprova adequação orçamentária do 
Fundo Municipal de Iluminação Pública

Após mais de um ano, a transmissão das Sessões legislativas voltam a
utilizar multicâmeras em suas imagens, agora com moderno equipamento digital para 
melhorar a qualidade do sinal recebido pela população na internet e no canal 4 da NET

ção unânime do Proje-
to de Lei n° 32/2018, 
do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito 
adicional especial”. 
Este Projeto foi pro-
posto pelo Executivo, 
em razão da Lei Com-
plementar n° 57, de 21 
de dezembro de 2017, 
que alterou a Lei Com-
plementar n° 48, de 16 
de dezembro de 2014, 
onde instituiu a Con-
tribuição para Custeio 
da Iluminação Públi-

ca prevista no artigo 
149-A da  Constitui-
ção Federal. A aber-
tura de crédito adicio-
nal especial no valor 
de R$ 24.000.000,00 
(vinte e quatro mi-
lhões reais), na Se-
cretaria Municipal de 
Serviços Públicos, no 
Departamento de Ser-
viços Municipais, visa 
a adequação orçamen-
tária neste exercício, 
em razão da criação do 
Fundo Municipal de 
Iluminação Pública, 

de natureza contábil, 
exigindo a alteração 
da fonte de recurso 
do tesouro (1) para 
Recursos Próprios de 
Fundos Especiais e 
Despesas — Vinculado 
(03).

Transmissão
das Sessões
A Câmara de Pinda-

monhangaba voltou a 
transmitir as sessões 
legislativas com novos 
equipamentos melho-
rando a qualidade das 
imagens e a utilização 

de multicâmeras. Fo-
ram adquiridos um 
novo mixer de vídeo, 
mesa de áudio, gra-
vador de imagens, 
3 câmeras e conver-
sores de analógicos 
para digital, de forma 
a reutilizar e adequar 

os equipamentos an-
tigos com os atuais. 
Com isso, as sessões 
ordinárias passam a 
contar com mais dina-
mismo em suas trans-
missões pela internet 
e pelo canal legislati-
vo.

Vereadores de Pindamonhangaba realizaram a 10ª Sessão 
Ordinária no dia 06 de abril devido ao feriado municipal do Dia 
de São Benedito
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Teatro Galpão recebe apresentações 
teatrais e workshop gratuito

Restaurante Colmeia 
representa Pinda em 
“Festival Gastronômico”

Cmei comemora o “Dia do Circo”

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
A Secretaria de Cultura 

do Governo do Estado em 
parceria com o Departa-
mento de Cultura de Pin-
damonhangaba promove, 
gratuitamente, nesta sex-
ta-feira (13) e no sábado 
(14), no Teatro Galpão, 
apresentações teatrais e 
workshop intitulado “Céu 
de Espelhos“.

As apresentações acon-
tecem na sexta e no sába-
do, às 20 horas. Trata-se 
de um espetáculo apre-
sentado por Simone Ca-
margo e Samuel Kavaler-

ski, inspirado na canção 
do grupo Beatles, Lucy in 
the Sky with Diamonds, 
e nos personagens dos li-
vros de Lewis Carroll, Ali-
ce no País das Maravilhas 
e Através do Espelho.

As apresentações são 
gratuitas para todos os 
públicos e os ingressos 
devem ser retirados uma 
hora antes do espetácu-
lo na bilheteria do espaço 
cultural Teatro Galpão.

Workshop
O Workshop aconte-

ce no sábado, das 10 às 
12 horas, e é ministrado 
por Samuel Kavalerski. 
Ele guiará os participan-

tes por uma série de exer-
cícios que irão explorar 
movimentos, respiração, 
peso, leveza, tensão, sol-
tura, precisão e fl uidez, 
entre outras ações. Além 
disso, os participantes 
aprenderão a criar perso-
nagens, e improvisar utili-
zando os protagonistas do 
espetáculo “Céu de Espe-
lhos” como base.

Para o workshop, se-
rão 20 vagas destinadas a 
profi ssionais e estudantes 
de dança, a partir dos 14 
anos. As inscrições podem 
ser realizadas pelo email 
cultura@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

A peça 
possui 
inspirações 
de famosas 
obras 
psicodélicas

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
Na última quinta-fei-

ra (5), o Restaurante Col-
meia representou Pinda-
monhangaba como um 
dos 10 fi nalistas no 4° 
Festival Gastronômico 
“Sabor de São Paulo”, 
com o prato “Leitoa à 
Pururuca Colmeia”.

O evento aconteceu 
no Senac de Taubaté, e 
das 39 cidades perten-
centes à Região A - que 
abrange o Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira -, 21 
escreveram seus pratos, 
que passaram pela ava-
liação da revista Prazeres 
da Mesa e da Secretaria 
de Turismo do Estado. 
As dez melhores receitas 
selecionadas passaram 
por uma degustação no 
dia do evento, que con-
tou com a presença do 

Secretário de Turismo 
de São Paulo, Fabrício 
Cobra Arbex.

Pindamonhangaba 
se classifi cou em 9°lu-
gar com a “Leitoa à Pu-
ruruca” do Restaurante 
Colmeia, sendo que a re-
ceita de Truta do Gnomo 
Restaurante & Petiscos, 
de Cunha, foi a vencedo-
ra da noite.

Uma das proprietá-
rias do restaurante Col-
meia, Kelly Faria, expli-
ca que o festival possui 
caráter turístico e por 
isso, o prato deve pre-
encher alguns requisi-
tos como ter sua pró-
pria história e atrair 
público, e ela não teve 
dúvidas pois a “Leitoa 
à Pururuca” é o carro 
chefe do restaurante. 
“Foi muito bacana, ti-
vemos contatos com 
outras cidades, com os 
professores do Senac 

e com o Chefe Padri-
nho que deu uma aula. 
Nós servimos 300 re-
feições para degusta-
ção, e tivemos 2 horas 
para preparar. É mui-
to gratificante poder 
apresentar e divulgar o 
restaurante para novas 
pessoas, que são de ou-
tras cidades”, disse.

O festival é promo-
vido pelo Governo do 
Estado de São Paulo 
através da Secretaria de 
Turismo, em parceria 
com a revista Prazeres 
da Mesa e Senac, e a 
participação do Col-
meia teve o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Tu-
rismo. O objetivo é es-
timular o turismo gas-
tronômico do Estado, 
destacando comidas 
tradicionais como cai-
pira, serrana e caiçara.

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
O “Dia do Circo” é co-

memorado nacionalmente 
em 27 de março, e a data 
não passou em branco 
para o Cmei José Ildefon-
so Machado, no Laerte 
Assunção, que promoveu 
diversas brincadeiras te-
máticas para as crianças.

As professoras Luci-
mara e Valdira, do infantil 
II, Luciana e Iêda, do pré 
I, promoveram ativida-
des que encantaram as 

crianças da unidade.
Elas se caracterizaram 

e realizaram um painel te-
mático, brincaram com as 
crianças, e apresentaram 
números de mágicas, ex-
plicando de forma diver-
tida a importância do dia 
para os alunos.

“É interessante porque 
ressalta cultura do circo 
que anda meio esquecida, 
buscando sempre ressal-
tar a alegria que o circo e 
o palhaço traz, e a forma 
lúdica de aprender. De 
forma lúdica as crianças 

aprendem bem mais”, 
ressaltou a professora co
-responsável da unidade, 
Fabiana Santos.

O dia foi escolhido em 
homenagem ao palhaço 
brasileiro Abelardo Pin-
to, conhecido como Pio-
lin, nascido nessa data 
em 1897. O artista pos-
suía diversas habilidades 
circenses como ginasta, 
equilibrista, além de ser 
conhecido mundialmente 
e homenageado durante a 
Semana de Arte Moderna 
de 1922.

As professoras se caracterizaram para realizar as atividades temáticas com as crianças

Pinda fi cou entre as 10 
fi nalistas do “Festival 
Gastronômico” que engloba 
as cidades do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018

Aos décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezoito, às dezoito horas e 
trinta minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. 
Albuquerque Lins nº 138- bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais do COMTUR – Conselho Municipal de 
Turismo para décima sexta reunião ordinária da Gestão 2016/2018, cuja pauta foi: 
1- SR. LUCAS CEMBRANELLI SOBRE INVESTIMENTOS EM PROJETOS AUDIO-
VISUAIS RELACIONADOS AO TURISMO. 2- BANLAÇO GERAL DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO. 3- SRA. ANA 
LÚCIA GOMES DE ARAÚJO SOBRE O ANDAMENTO DO REGISTRO DAS ATAS 
DO COMTUR E SOBRE A REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 
SERRA DA MANTIQUEIRA – CISMA. 4- SR. JAIRO FOGAÇA NOVA ALTERAÇÃO 
DA LEI DO COMTUR COM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE CADEIRAS DOS 
MEMBROS. 5 - INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as): Ana Lúcia Gomes de Araújo, 
Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli, Nancy Nomoto Leme, Kelly Eugênio Mendonça 
Faria, Valdir Santos Teixeira, Silvia Nascimento, Fabio Oliveira Vieira, Dionele Cristine 
Gomes Curcio, Jairo Fogaça, Irineu Oliveira Pinto Neto; Justificaram ausência 
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira e Cristina Ferreira de Souza Somenci. Após trinta 
minutos de tolerância eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria, vice presidente, passei a 
condução da reunião para o conselheiro Jairo Fogaça devido ausência da Presidente 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, pois estou secretariando as reuniões. Iniciou a 
reunião com o esclarecimento que não íamos fazer a leitura e aprovação da ATA DA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 2016/2018, pois essa havia sido enviada 
por e-mail, lida e aprovada pelos conselheiros que estiveram presentes, para que 
fosse registrada em cartório e juntada ao PLANO DIRETOR DE TURISMO, sendo 
aceita por unanimidade. Seguindo a pauta: 1- SR. LUCAS CEMBRANELLI SOBRE 
INVESTIMENTOS EM PROJETOS AUDIO-VISUAIS RELACIONADOS AO 
TURISMO. O Sr. Lucas Cembranelli disse que na Gestão passada foram gasto 2,5 
milhões de reais em comunicação por ano. No ano de 2017 gastaram apenas 100 mil 
reais. Para 2018, disse que o Departamento de Turismo fez muitas reinvindicações 
como: trocar o adesivo da van, fazer um novo guia de turismo, folders, flyers, painéis, 
banners, etc. Mas que para isso era preciso uma empresa de Marketing licitada. Para 
esse processo de licitação foi imposto para as agências concorrentes criar uma 
campanha e desenvolver uma “Marca do Turismo da Cidade”, não relacionada a 
gestão e sim ao potencial turístico. Então as agências tiveram que criar uma 
identidade visual para a cidade. A agência vencedora viu o potencial que existe e não 
é explorado e criou um suposto “Festival do Pescado” que ocorreria no Parque da 
Cidade como ponto de divulgação dos restaurantes e pesqueiros que estariam 
participando e nesse local teria atividades culturais associadas; essa agência criou a 
logomarca do festival e todas as possibilidades de divulgação, como out door, 
panfletos, cardápios que foram apresentados na reunião. A Sra. Dionele se manifesta 
que não está de acordo com a criação de um outro festival e não devemos esquecer 
os festivais que já existem, como o ano passado a prefeitura não apoiou e não foi 
realizado o Festival da Primavera; Mas o Sr. Lucas explica que esse “Suposto Festival 
do Pescado” foi um potencial que a agência vencedora identificou na cidade que 
deveria ser explorado; mas que ele precisava do COMTUR para auxiliar com 
sugestões para o Plano de Marketing geral e criação da marca da cidade, bem como 
indicações para colocação de totens dos atrativos turísticos, como no shopping, 
museu, EFCJ . O Sr. Lucas disse também que seriam feitas placas de divulgação 
publicitária em ferro fundido, baseando no modelo dos guarda-peito do museu e 
casarões da cidade. Que os Festivais “Tropeiro 02,03 e 04 de maio, Festival Junino e 
Aniversário da Cidade, a agência vai investir pesado na divulgação fora da cidade 
com out door em Guaratinguetá, Campos do Jordão, por exemplo. Daí finalizamos 
essa pauta com a sugestão que o Sr. Lucas marque uma reunião do COMTUR com 
essa agência de Marketing. 2- BALANÇO GERAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 
APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO.  Segundo o Conselheiro 
Jairo Fogaça a apresentação foi boa, conseguiu fluir sem intercorrências, pois foi feita 
com transparência e de forma bem didática, em relação as observações da Regina 
Midore durante a apresentação do PDT (Plano Diretor de Turismo), considerou 
válidas. 3- SRA. ANA LÚCIA GOMES DE ARAÚJO SOBRE O ANDAMENTO DO 
REGISTRO DAS ATAS DO COMTUR E SOBRE A REUNIÃO DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA – CISMA. Segundo a Sra. Ana 
Lúcia, o Sr. Anderson, responsável pelo setor jurídico da prefeitura achou uma brecha 
na Lei, conseguindo que o Departamento de Turismo da prefeitura pague o registro 
das seis últimas Atas do COMTUR, com finalidade de se obter o MIT (Município de 
Interesse Turístico), mas o reconhecimento de firma das assinaturas da Presidente 
das convocações e das Atas deveriam ser feitas pela Sra. Niuceia Fernandes 
Nogueira Vieira. Disse também que após inscrição de Pindamonhangaba no MIT, ia-
se entrar com alteração da Lei do COMTUR para criação do Fundo. Em relação ao 
CISMA (Consórcio Intermunicipal da Serra da Mantiqueira Paulista), disse que o 
prefeito Isael Domingues aceitou e a prefeitura de Pindamonhangaba aderiu ao 
consórcio, que inicialmente a mensalidade seria 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e 
iria passar para 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Os benefícios gerados por 
esses consórcio seriam a participação de Pindamonhangaba através de stands em 
feiras ligadas ao turismo, compra de medicamentos mais baratos para o município. 
Finalizamos essa pauta com a proposição da Sra. Ana Lúcia em tentar ver com o Sr. 
Rodrigo (Representante do CISMA) para que participe da próxima reunião do 
COMTUR para apresentação desse Consórcio. 4- SR. JAIRO FOGAÇA NOVA 
ALTERAÇÃO DA LEI DO COMTUR COM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE CADEIRAS 
DOS MEMBROS. Segundo orientação do Sr. Jarbas Favoretto como já havíamos 
mencionado nas reuniões anteriores, seria aconselhável que fizéssemos a redução 
do número de Cadeiras de Conselheiros na Lei do COMTUR para passar no MIT. 
Então o Sr. Jairo fez a alteração para a seguinte configuração: “Art. 1º O art. 5º da LEI 
ORDINÁRIA N° 5608, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014 passa a ter a seguinte 
redação:“Art. 5º O Conselho Municipal de Turismo, cujas funções não serão 
remuneradas, será composto de 20 membros, entre representantes do Poder Público 
e da Sociedade Civil, distribuídos nos seguintes setores, a saber:” I – Dos 
Representantes do Poder Público, sendo preferencialmente:  a) 02(dois) 
representantes do Departamento de Turismo;  b) 02 (dois) membros do Departamento 
da Cultura; c) 01 (hum) representante do departamento do meio ambiente e 
urbanismo; d) 01 (hum) representante do Departamento da Educação; II – Dos 
Representantes da Sociedade Civil: a) 01 (hum) representante do setor hoteleiro; b) 
01 (hum) representante do setor de gastronomia; c) 01 (hum) representante do setor 
de comercio – ACIP; d) 01 (hum) representante do setor de turismo receptivo; e) 01 
(hum) representante do setor artesãos; f) 01 (hum) representante do setor de turismo 
de aventura; g) 01 (hum) representante do ensino de turismo -  SENAC; h) 01 (hum) 
representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande; i) 01 (hum) representante do 
Núcleo Turístico do Piracuama; j) 02 (dois) representantes do setor Rural, Turismo 
Rural e Agronegócio; k) 01 (hum) representante da Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Urbanistas de Pindamonhangaba; l) 01 (hum) representante do setor das 
transportadoras turística do Município; m) 01 (hum) representante do setor de Guias 
de Turismo.” Segundo o Sr. Jairo Fogaça, essa lei foi encaminhada ao setor Jurídico 
da Prefeitura a qual seria feita as devidas correções e seria aprovada na Câmara 
juntamente com o Plano Diretor de Turismo. Daí assim que a Lei for aprovada 
teremos 15 (quinze dias) para resolver em relação a nova configuração. 5 - 
INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. A Sra. Carmen 
Lúcia Fernandes do Couto, participou dessa reunião e colocou-se à disposição em 
participar do Conselho representando os artesões de Pindamonhangaba, juntamente 
com a Cristina Ferreira de Souza Somenci. Eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria 
secretariei a reunião, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada 
pela presidente.

Pindamonhangaba, 14 de março de 2018.

________________________________________
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira

Presidente
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Convocação para 17ª RO COMTUR – GESTÃO 2016/2018 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A 17º REUNIÃO ORDINÁRIA 

GESTÃO 2016/2018 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente, 

CONVOCA: 

1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018; 
Para a 17º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber: 
 
Data:    11/04/2017 
 
Local da Reunião:         Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São 
Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) 
 
Horário:                          18h 00 (duração máxima 2 horas). 
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos. 
 
PAUTA DA REUNIÃO: 
1- SR. LUCAS CEMBRANELLI COM APRESENTAÇÃO DA EMPRESA DE MARKETING CONTRATADA 

PELA PREFEITURA, DISCUTIR UMA MARCA DO TURISMO. APRESENTAR O FOLDER 
DESENVOLVIDO PARA FEIRA, FOLDER DO FESTIVAL TROPEIRO, ENVELOPAMENTO DA VAN E 
NOVAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO QUE ESTÃO EM PRODUÇÃO. 

2- NOVA ADAPTAÇÃO DOS MEMBROS DO COMTUR COM APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI. 
3- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 

 
 

Pindamonhangaba, 11 de março de 2018.    
 
 

 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2018 (PMP 9465/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die” da licitação supra, que cuida da “aquisição de 
material de sinalização horizontal”.

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

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

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

 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 016/2018 de “aquisição de açúcar refinado e café em pó, afim 
de atender a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de doze meses”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 19/03/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 132/2018 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
 

***** 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 019/2018 de “aquisição de eletrodomésticos 
para suprir as necessidades das unidades de saúde de Pindamonhangaba”, com validade de 
12 meses, assinadas em 20/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 133/2018 Empresa: CT ARAÚJO MOVEIS ME 
ATA nº 134/2018 Empresa: ELIO DA SILVA PIÃO ME 
ATA nº 135/2018 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
ATA nº 136/2018 Empresa: PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

 
***** 

 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 005/2018 de “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de transporte de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMELP”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 06/04/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 1652018 Empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.996, DE 15 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade aos artigos 15, § 8º, 62, 69, 73 e 74 da Lei nº 
8.666/93,

R E S O L V E:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS junto ao 
Almoxarifado Central.
Art.  2º     A  Comissão será integrada pelos seguintes servidores:
- PAULO HENRIQUE DE GODOI FARIA – Assessor de Gabinete – Secretaria de 
Gabinete;
- CÉSAR AUGUSTO DE GODOI – Escriturário – Secretaria de Administração;
- SILVÂNIA MARA MOREIRA – Auxiliar de Almoxarife – Secretaria de Administração.
Art. 3º  O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, sem 
prejuízo das suas funções e atribuições.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
desta data.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.999, DE 26 DE MARÇO  DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Fábio Ferreira, Auxiliar de Escritório, 
para substituir a Coordenadora de Gabinete, Sra. Maria Áurea Marques, durante o 
período em que a mesma encontrar-se em férias, de 19 de março a 07 de abril de 
2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 26 de março de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10371, DE 13 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 10 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 13 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 13 
de março de 2018.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.373, DE 13 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 10 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 13 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 13 
de março de 2018.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.378, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº 07/2017, Processo nº 2596/2017, pelo período de 05 de março 
à 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 15 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.379, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017, Processo nº 20425/2016, 
pelo período de 05 de março a 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 15 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios JurídicosPREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.380, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2017, Processo nº 36645/2015, 
pelo período de 05 de março a 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 15 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.381, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2018, Processo nº 1595/2016, 
pelo período de 05 de março a 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
05 de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 15 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.383, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2018, Processo nº 24073/2014, 
pelo período de 05 de março a 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, de 15 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 15 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.387, DE 16 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2018 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 03 de fevereiro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 16 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 16 de março de 
2018.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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“IV Mova-se Cultural” promove 
workshops gratuitos de dança

Pinda Rugby vence Taubaté na primeira rodada do “Paulista”

TRABIJU RECEBE GRUPO DE ESCOTEIROS

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A quarta edição do 

evento desenvolvido 
pelo Ateliê Cênico de 
Dança concederá ofi ci-
nas de diferentes estilos 
coreográfi cos no Sho-
pping Pátio Pinda, às 
16 horas, durante três 
sábados seguidos. As 
atividades integram a 
programação de come-
moração ao “Dia In-
ternacional da Dança” 
iniciada na sexta-feira 
(6), com a “Gala Mova-
Se Cultural”.

A abertura ofi cial 
da celebração, intitu-
lada de “Gala Mova-Se 
Cultural”, abrangeu 
apresentações artísticas 
de 10 companhias da 
região no Teatro Gal-
pão, sendo elas: “O Clã 
da Dança”, “El Azama”, 
“Lago do Cisne”, “Dan-
ça Studio A”, “Fusion 
Style”, “Instintos Urba-
nos”, “Bia Santos Bal-
let” de Pindamonhan-
gaba; “Coletivo Lua 
Bailarina” de Caçapava; 
“Escola de Dança Dilma 
Gama” de Taubaté; 
além da “Cia Cênica de 
Dança”, mentora e or-
ganizadora do evento.

Após a cerimônia de 
sexta-feira, os cursos 
gratuitos do “IV Mova-
se Cultural” começa-
ram no Shopping Pátio 
Pinda, no sábado (7). A 
modalidade apresenta-
da durante o período da 
tarde foi o Ballet Clás-

sico e a exposição de 
Jam Session aconteceu 
à noite. Nos próximos 
fi nais de semana, as au-
las de dança se desen-
rolarão a partir das 16 
horas, com previsão de 
duração de uma hora, 
e contarão com a abor-
dagem de Jazz Dance, 
Dança Contemporânea, 
Hip Hop e outra sessão 
de Jam Session.

Neste sábado (14), 
haverá o workshop de 
Jazz Dance, uma com-
binação de movimentos 
do corpo em vários rit-
mos ao mesmo tempo. 
Já no dia 21 de abril, 
será a vez da ofi cina de 
Dança Contemporânea 
ocupar a sala disponi-
bilizada pelo espaço 
comercial no horário 
padrão. Em seguida, às 
19 horas, haverá uma 
prática do moderno 
estilo de dança livre, 
marcado pela improvi-
sação, conhecido como 
Jam Session.

A aula de encerra-
mento dos laborató-
rios terá como tema o 
Hip Hop e acontecerá 
no último sábado 
de abril (28), às 16 
horas. Sendo que, 
os interessados em 
participar das ativi-
dades devem efetuar 
uma inscrição gra-
tuita diretamente no 
Shopping Pátio Pinda 
ou por meio do conta-
to telefônico do Ateliê 
Cênico de Dança: (12) 
99720-3360.

O Parque Natural 
Municipal do Trabiju re-
cebeu, no dia 30 de mar-
ço, o grupo Escoteiro Ita-
peva 97 SP. Os escoteiros 
realizaram várias ativi-

dades, como caminhada 
pela trilha que leva até a 
antiga captação de água 
que abastecia a cidade, 
também conhecida como 
trilha da caixa d´água e 

a trilha da ponte pênsil.
Cerca de 100 pessoas 

participaram da visita, 
entre escoteiros, lobi-
nhos, chefes escoteiros e 
alguns pais que acom-

panharam seus fi lhos na 
visita ao parque.

As visitas ao Parque 
Natural Municipal de-
vem ser agendadas pelo 
telefone 3644-5231.

Após conquistar a 
“Taça Caipira de Ru-
gby” na última semana, 
o time masculino de ru-
gby de Pindamonhan-
gaba ‘Leões do Vale’ 

venceu o Taubaté na 
primeira rodada do 
Campeonato Paulista, 
por 18 a 13.

O jogo ocorreu no 
Centro Esportivo João 

Carlos de Oliveira ‘João 
do Pulo’, que recebeu 
bom público para a pri-
meira partida em casa 
da temporada 2018.

Além de vencer 

mais um jogo contra o 
Taubaté, os Leões do 
Vale fi zeram a estréia 
do novo uniforme - que 
pode ser adquirido pe-
los canais do clube.

De acordo com o 
capitão Thales, o con-
fronto foi bastante 
equilibrado - o que de-
monstra como deve ser 
o Paulista de 2018. “Es-

tamos em um período 
de transição, com a che-
gada de novos atletas, 
especialmente das cate-
gorias de base. Durante 
os 80 minutos tivemos 
difi culdades na nossa li-
nha ofensiva, principal-
mente para conversão 
de tries e precisamos 
melhorar isso e outros 
pontos”.

Apesar das difi cul-
dades, segundo Tha-
les, o importante foi 
a vitória. “Essa deve 
ser a tendência do 
Paulistão deste ano. 
Esperamos mais uma 
partida muito difícil 
diante do Ribeirão 
Preto, fora de casa no 
dia 5 de maio”.

Os Leões do Vale 
contam com apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes.

Ederson Cleiton

Divulgação

Odirley Pereira - Pinda Rugby

As aulas acontecerão no “Espaço Cultural” do Shopping Pátio Pinda
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COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

Na fl oresta econômica 
brasileira, o “leão fe-
deral” ruge, em tom 

fi rme e impositivo, a cobrança 
de taxas e de esclarecimentos 
formais dos membros que com-
põem a diversidade do ambien-
te, emblematicamente, verde e 
amarelo. Todos os anos, o líder 
da coletividade recolhe a ca-
çada de alegações tributárias 
para a supervisão do nicho fi -
nanceiro nacional. “Não preci-
sa ter medo. Ninguém quer te 
arrancar um pedaço”, já fi gu-
rava a campanha publicitária 
da Receita Federal veiculada 
em 1980, que marcava o início 
do simbolismo do animal leal 
e justo, mas não bobo, como 
referência da conduta governa-
mental em relação à prescrição 
do Imposto de Renda e à possi-
bilidade de sonegação.

No Brasil, a implementação 
do tributo direto exigido pelo Es-
tado tal como conhecemos hoje 
foi instituída em 21 de outubro 
de 1922. Sendo que, em 2018, 
os contribuintes, representados 
por pessoas físicas e pessoas ju-
rídicas, deverão informar seus 
rendimentos tributáveis do ano 
passado ao órgão fi scalizador do 
país, a Receita Federal, até o dia 
30 de abril.

De acordo com o edital do 
site da instituição, neste ano, 
a regra principal que impõe a 
obrigatoriedade de declarar o IR 
consiste no recebimento de ren-
da total acima de R$ 28.559,70 
ao longo de 2017. Este valor é o 
mesmo da declaração do IR da 
temporada passada. Além dis-
so, quem teve rendimentos não 
tributáveis acima de R$ 40 mil, 
ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos, realizou ope-
rações na bolsa de valores, tem 
bens acima de R$ 300 mil, pas-
sou a residir no Brasil e ganhou 
com imóveis e não comprou 
outro num prazo de seis meses 
também deve esclarecimentos 
ao “Leão”.

Brasileiros devem 
acertar contas com o 
“Leão” até o � m do mês
O prazo para entrega da declaração de 
Imposto de Renda em 2018 termina no dia 30 de abril

Diante do risco de cida-
dãos enfrentarem sufocos 
com a Receita Federal, os 
especialistas notifi cam algu-
mas orientações a respeito da 
declaração do IR. A contadora 
Débora Regina sugere “que os 
contribuintes procurem fazer 
a declaração do Imposto de 
Renda com alguém capaci-
tado em Contabilidade, pois 
esse profi ssional está sempre 
atualizado das recorrentes 
mudanças da Receita Federal. 
Caso isso não ocorra, os con-
tribuintes devem fi car aten-
tos às novidades e às regras 
estabelecidas”.

Antes de começar a com-
pletar os campos da pres-
crição de ano base 2017, é 
necessário reunir: todos os 
comprovantes de rendimentos 
emitidos pelos bancos, em-
presas em que o contribuinte 
trabalha ou eventualmente é 
sócio; todos os comprovantes 
de pagamento de despesas 
médicas e com educação do 
contribuinte e de seus de-
pendentes; documentos de 
compra dos bens que estão 
sendo declarados para obter 
as informações de registro dos 

imóveis e de veículos; recibo 
de venda de bens feita durante 
o ano; extratos de dívidas e 
fi nanciamentos.

A atenção vale tanto para 
o modelo simplifi cado, como 
para o completo. “Incorreções 
como, por exemplo, omissão 
de rendimentos ou inclusão 
de pagamentos sem compro-
vação adequada de despesas 
médicas pode alcançar multa 
de até 150% sobre eventual 
sonegação apurada, além 
de eventuais consequências 
criminais”, esclareceu Jonas 
Comin. “Embora aparente-
mente esteja tudo correto, a 
Receita Federal tem até cinco 
anos para notifi car em caso 
de quaisquer divergências”, 
reiterou Débora.

Desta maneira, na atmosfe-
ra tributária, a prudência com 
o anual rugido do leão “Sim-
ba”, imortalizado das campa-
nhas nacionais da década de 
1980, perpetua na trilha econô-
mica fi scal do ambiente tropi-
cal conhecido como Brasil. Em 
que, os contribuintes têm até o 
dia 30 de abril para enviarem 
a declaração de Imposto de 
Renda de 2018.

O leão aparece como 
símbolo do Imposto de 

Renda desde 1980

QUARTA-FEIRA

“Leão” até o � m do mês
O leão aparece como 

símbolo do Imposto de 
Renda desde 1980

DICAS PARA OS CONTRIBUINTES

Novidades em 2018

“O Imposto de Renda, como 
os demais impostos, é recolhido 
aos cofres do Governo Federal 
que realiza o repasse aos demais 
entes federativos, assim é uma 
fonte importantíssima de recur-
sos. No ano de 2017, por exem-
plo, o governo arrecadou cerca 
de R$ 32 bilhões de Imposto de 
Renda Pessoa Física”, elucidou 
o especialista em Administra-
ção Financeira, Jonas Comin de 
Campos.

Assim sendo, a Receita Fe-
deral adicionou novos pontos 
na conjuntura da declaração de 
Imposto de Renda em 2018. En-
tre as inovações, estão: a obriga-
ção de indicar o CPF de depen-
dentes que tenham a partir de 
oito anos de idade e a alterna-
tiva de inclusão de informações 
complementares nos campos de 
declaração de bens, como dados 
de registro de imóveis e Rena-
vam de veículos. De 2019 em 
diante, será obrigatório prestar 
esses detalhes adicionais e men-
cionar todos os dependentes, de 
qualquer idade.

Cuidados com o “Leão”

O “Leão” apadrinha os contri-
buintes prioritários, sendo eles 
os idosos, portadores de doença 

grave e defi cientes físicos e/ou 
mentais, juntamente com aque-
les que enviaram a declaração 
mais perto do começo do prazo, 
iniciado no dia 1º de março. Es-
tes “afi lhados” receberão mais 
cedo as restituições do tributo, 
se tiverem direito a ela. Os res-
sarcimentos começarão a ser 
pagos em junho e seguirão até 
dezembro. Mas, isto vale apenas 
para as alegações formalizadas 
sem erros, omissões ou inconsis-
tências. “Declarar corretamente 
o Imposto de Renda nos prazos 
previstos pela legislação é de 
fundamental importância para 
evitar a aplicação de multas por 
atraso ou omissão na entrega da 
declaração”, acentuou Comin.

Conforme citou o professor 
universitário, os cidadãos que 
não fi zerem a declaração ou que 
entregá-la fora do prazo fi cam 
sujeitos ao pagamento de mul-
ta mínima de R$ 165,74, com o 
valor máximo correspondente 
a 20% da taxa devida. Além do 
mais, quem já fi nalizou e enviou 
o atestado, mas depois perce-
beu que cometeu algum erro 
no preenchimento, tem a opor-
tunidade de fazer uma declara-
ção retifi cadora. Para ofi cializar 
esta retifi cação, é necessário o 
número do recibo de entrega 
da declaração que apresentou 
algum descuido. Regularmente, 

as falhas envolvem problemas 
de digitação, lançamento de 
despesas médicas sem compro-
vantes e repetição do mesmo 
dependente em mais de um Im-
posto de Renda.

Imposto de Renda 
em Pindamonhangaba

No município, as regras fe-
derais direcionam os trabalhos 
dos profi ssionais que ofi ciali-
zam a declaração de moradores. 
Assim, seguindo a tendência 
nacional de temor à chamada 
“malha fi na”, a contadora Débo-
ra Regina Rodrigues Silva alerta 
seus clientes para os detalhes do 
documento e adverte que “cair 
na malha fi na não representa, 
necessariamente, ter um pro-
blema com a Receita Federal. 
As declarações dos contribuin-
tes que entram na malha fi scal 
fi cam retidas para correção de 
erros e/ou inconsistências”.

Há cinco anos, Débora é pro-
prietária de uma empresa de 
contabilidade e administração,  
que dispõe de três funcionários 
para o atendimento de 30 a 50 
execuções de Imposto de Ren-
da, por ano, dos clientes fi xos da 
casa e também de microempre-
endedores individuais, pessoas 

físicas, autônomos, empresá-
rios, engenheiros, profi ssionais 
de fábricas e da área médica 
em geral, além de outras pro-
fi ssões regulamentadas. “A res-
ponsabilidade das informações 
prestadas é de inteira respon-
sabilidade do cliente. No nosso 
escritório, é comum em declara-
ções específi cas, anexar cópias 
das informações enviadas no 
recibo de entrega da declaração, 
para a necessidade de futuras 
consultas”, assinalou a contado-
ra sobre suas práticas.

Do lado dos contribuintes, 
Elizeu dos Santos, de 41 anos, 
presta contas ao “Leão” há 20 
anos. “Aguardo a liberação do 
Informe de Rendimentos, que é 
feito pela empresa, em seguida 
com as informações bancárias, 
de saúde e outras despesas, en-
caminho para uma pessoa que 
faz minha declaração”, contou 
o morador do bairro Parque das 
Palmeiras, que trabalha como 
líder de produção em uma fá-
brica transnacional instalada 
na cidade. Casado e pai de dois 
fi lhos, ele garante que cumpre a 
margem estipulada pelo gover-
no para entrega da declaração. 
“Não tenho uma data específi -
ca, mas sempre envio dentro do 
prazo”, confi rmou.

Os contribuintes devem estar atentos às novidades de 2018

A Receita Federal fi scaliza os rendimentos tributáveis no Brasil
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Em Pinda, as 
regras federais 
direcionam os 
profi ssionais 
como a contadora 
Débora Regina 
Rodrigues Silva

 Dayane Gomes
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