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A Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura está 
se mudando para sua nova 
- e defi nitiva - sede, nesta 
semana. O novo prédio ad-
quirido pela administração 
municipal é onde funcionava 
o Colégio Comercial Dr. João 
Romeiro.

Residentes 
de lar de 
idosos 
ganham a 
companhia 
de animais

Os  idosos do Lar 
Irmã Terezinha de 
Pindamonhangaba 
têm recebido visitas 
inusitadas. O 
projeto “Cidadania 
Ativa” leva cães 
para visitarem os 
moradores do Lar, 
desde agosto de 
2017 e apresenta 
bons resultados.

Projeto social leva cães para 
interagirem com idosos residentes e 
funcionários do Lar Irmã Terezinha

Divulgação



Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana 
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: 
rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 27 de abril de 2018

Ilustração

Muitos ainda não 
entendem o tal do 

voluntariado corporativo, 
achando que serão voluntá-
rios da empresa onde traba-
lham e já deixo claro, antes 
de falar mais sobre o tema, 
que NÃO, não serão volun-
tários da empresa onde tra-
balham.

O voluntariado é uma 
grande ferramenta de de-
senvolvimento pessoal e por 
que não dizer profi ssional.

O voluntariado traz re-
fl exões, exercícios práticos 
que aprimoram nossas re-
lações Interpessoais, nos-
sas relações com o mundo e 
principalmente nossa rela-
ção com o nosso interior.

Não é à toa que grandes 
corporações já inseriram 
em suas anamneses com os 
candidatos a uma vaga a 
pergunta sobre o trabalho 
voluntário que já desenvol-
veu ou desenvolve.

Os candidatos com este 

tipo de experiência são ob-
servados de forma diferente 
visto que tem verdadeira-
mente um diferencial.

Este diferencial vai fazer, 
via de regra, que estas pes-
soas, tenham um olhar di-
ferenciado pelos seus pares, 
uma visão de consumo com 
preocupações para a reci-
clagem e o reaproveitamen-
to, um entendimento dos 
confl itos humanos mais fre-
quentes e comuns, a preocu-
pação com o meio ambiente 
mais afl orada, a preocupa-
ção com os gastos desmedi-
dos e desnecessários, o cui-
dado com a saúde própria e 
do outro e um entendimento 
maior das variantes do mun-
do moderno em relação aos 
deslocamentos humanos e as 
explorações animais, natu-
rais e também as humanas.

Não que ele entenda pro-
fundamente, necessaria-
mente, cada um destes 
temas, mas tem um olhar 

para todos eles visto que 
já se envolveu com causas 
humanitárias, quaisquer 
elas que for, certamen-
te abriu seus horizontes 
para tantos temas não 
tratados de forma coti-
diana, salvo em grandes 
catástrofes.

Portanto o trabalho vo-
luntario traz benefícios 
para os praticantes, além 
de principalmente, fazer 
com que esta pessoa exter-
ne sua sensibilidade para a 
sociedade e entenda-a muito 
melhor, tornando-se um ci-
dadão mais preparado para 
ser um exemplo, junto a sua 
família, a empresa e a socie-
dade.

As empresas percebendo 
isso, hoje já criam progra-
mas de engajamento de seus 
colaboradores em trabalhos 
voluntários. E NÃO, não se-
rão voluntários da empresa, 
serão voluntários em uma 
organização parceira, pre-

viamente identifi cada e va-
lidada pela empresa ou na 
instituição da empresa, mas 
sempre para prestar servi-
ços à comunidade, nunca 
para a empresa.

Não importa o mar-
cado ou produto que 
atenda, jamais um cola-
borador poderá prestar 
serviços voluntários há 
uma empresa com fina-
lidade lucrativa e distri-
buição de lucros.

Portanto, se a empresa 
onde você trabalha criar ou 
manter uma ação de traba-
lho voluntário, minha hu-
milde sugestão, é se inscreva 
nele, pois certamente a OSC 
que vai prestar serviço, será 
uma boa OSC e todo o tra-
balho foi pensado para que 
sua experiência possa ser 
a melhor, afi nal, queremos 
que você volte e fi que no tra-
balho voluntario. 

Sucesso em sua experiên-
cia.

VOLUNTARIADO NA EMPRESA?

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Fazendo aniversário     

Entre os vários eventos que acontecerão 
na cidade neste fi m de semana está o 

“Animacão Legal” que ocorrerá neste sábado 
(28), no Parque da Cidade. 

A quinta edição do evento marca o 
aniversário de um ano dessa iniciativa, e por 
isso terá uma programação especial. Entre 
elas a novidade: a “Cãominhada”, com um 
percurso de 1 km realizado dentro do próprio 
Parque.

Também haverá apresentação musical com 
o cantor Thomas Andrade, com um repertório 
variado que promete agitar o público durante 
a tarde de entretenimento.

O evento une confraternização, 
conscientização, adoção, doação e muito lazer 
para as famílias e para seus pets.

Realizado pela Coordenadoria de Eventos 
da Prefeitura em parceria com diversos 
setores da administração municipal e com 
protetores voluntários da causa animal, o 
“Animacão Legal” deve reunir dezenas de 
pessoas apaixonadas por seus animais de 
estimação. Participe!

CE do Araretama recebe 
“1° Torneio Solidário”
COLABOROU COM O TEXTO: 

JENNIFER GONÇALVES
***

 Neste sábado (28), o 
Centro Esportivo do Ara-
retama recebe o “1° Tor-
neio Solidário”, às 9 ho-
ras, nas categorias Sub 
10 e Sub 12 do futsal.

Para realizar as inscri-
ções, foi necessária doa-
ção de 1 kg de arroz por 
participante. As pessoas 
que desejam assistir ao 
evento esportivo tam-
bém podem realizar a 
doação solidária e ajudar 
a Escola Municipal Prof° 
Elias Bargis Mathias, 

no Araretama, que está 
representando Pinda na 
“Gincana da Solidariedade 
2018”, da TV Vanguarda. 

O torneio será reali-
zado pelo Grêmio União, 
Semelp e Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
da e toda a arrecadação 
de arroz será destinada 
ao FSS e distribuída para 
instituições de carida-
de da cidade, auxiliando 
também em cestas bási-
cas emergenciais.

A arrecadação con-
tinua até o dia 7 de 
maio e, para parti-
cipar, basta levar a 

doação para o Fun-
do Social da Solida-
riedade ou para as 
escolas municipais e 
Cmeis da cidade. 

Pinda será sede da pe-
sagem da etapa do arroz, 
que acontecerá dia 11 de 
maio, a partir das 14h30, 
no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. 

Cpic promove terapia comunitária em 
comemoração ao “Dia das Mães”

O Cpic – Centro de 
Práticas Integrativas e 
Complementares – pro-
move na  quarta-feira 
(2), às 8 horas, uma te-

rapia comunitária em 
comemoração ao “Dia 
das Mães”. A atividade 
é gratuita e aberta para 
a população. Para parti-

cipar, basta comparecer 
na sede do Cpic, locali-
zada na rua Dr. José Luis 
Cembranelli, 1.005, Par-
que das Nações.

Ações do “Pega-Tudo” 
continuam nesta semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos de Pinda-
monhangaba, continua com 
as ações do “Pega-Tudo” nos 
bairros Jardim Imperial, 
Ouro Verde, Jardim Cristina, 
Chácaras Reunidas, Maricá e 
Santa Cecília, na próxima se-
mana. A atuação promovida 
pela SMSP nestes locais pos-
sui prazo para conclusão até 
10 de maio.

A ação do “Pega-Tudo” 
em Moreira César será pro-
movida pela Subprefeitura, 
próxima à praça da ma-
triz, no loteamento São 

Vicente, de 2 a 4 de maio.
Para a efi cácia do “Pe-

ga-Tudo”, é fundamental a 
participação da população, 
pois as equipes da Prefei-
tura não entram nas áreas 
internas das residências. 
Durante a ação, não são 
recolhidos lixos eletrônicos 
como lâmpadas ou pilhas 
ou lixo orgânico.

O morador deve depo-
sitar o lixo e entulho nas 
calçadas 24 horas antes 
da ação das equipes. Ca-
minhão, retroescavadeira 
e funcionários fazem reco-
lhimento deste material, 
e outras equipes acompa-
nham o serviço o serviço 
realizando capina e varri-
ção da região.

O secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli, 
ressalta que solicitações de 
varrição e capina possuem 
cronograma estabelecido, 
mas os moradores podem 
pedir que a ação seja re-
alizada através do canal 
de atendimento no 3644-
5206.
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Secretaria de Educação 
inicia mudança para 
sede própria

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, com alta 

procura da população, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio da Se-
cretaria de Saúde, iniciou 
a Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a In-
fl uenza. A vacinação deve 
seguir até o dia 1º de ju-
nho, sendo o dia “D” em 12 
maio.

As vacinas estão dispo-
nibilizadas no Ciaf, Arare-
tama II, Crispim, Cisas, Ci-
dade Nova e Terra dos Ipês 
de segunda a sexta-feira 
nos horários das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30. 
Em caso de falta de vacina 
nestas unidades de saúde, 
os munícipes podem se di-
rigir até o posto de saúde 
central (Ciaf / Saúde da 
Mulher).

No dia “D”, sábado, 12 
de maio, a vacina estará 
nos seis postos: Ciaf, Ara-
retama II, Crispim, Cisas, 
Cidade Nova e Terra dos 
Ipês, das 8 até às 17 horas. 
Além da praça Monsenhor 
Marcondes, das 7 às 16 ho-
ras. 

Segundo o Ministério 
da Saúde, a infl uenza ou 
gripe é uma infecção agu-
da do sistema respiratório, 
ocasionada pelo vírus in-
fl uenza, com elevado po-
tencial de transmissão. Os 
sintomas mais comuns são 
febre, dor muscular e tos-
se seca. Recentes estudos 
em unidades sentinelas do 
Ministério da Saúde (são 
252 no território nacional) 
comprovam a presença 
de três vírus, deste modo 
a vacina fornecida será a 
“trivalente” que possibilita 
imunização aos vírus In-
fl uenza A (H1N1; H3N2), 
Infl uenza B e outros vírus 
respiratórios (VSR, Pa-
rainfl uenza e Adenovirus).

A campanha iniciará a 
imunização de acordo com 

Prefeitura inaugura 
Clube de Xadrez

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Pre-
feitura está se mudando 
para sua nova - e defi ni-
tiva - sede, nesta semana. 
Já está sendo realizado o 
transporte de mobiliários 
da sede alugada (avenida 
Fortunato Moreira) para o 
prédio adquirido pela ad-
ministração municipal em 
dezembro de 2017, na rua 
Senador Dino Bueno, an-
tigo prédio do Colégio Co-
mercial Dr. João Romeiro. 

De acordo com o secre-
tário de Educação, profes-
sor Júlio Valle, está sendo 

realizada a mudança de 
um setor da Secretaria 
por dia. O último será o de 
atendimento, que recebe 
o maior fl uxo de público 
dentre os outros setores, 
por isso, nesta sexta-feira 
(27) e na próxima quar-
ta-feira (2) haverá a pa-
ralisação desses serviços, 
reiniciando normalmente 
na quinta-feira (3), quan-
do toda a Secretaria de 
Educação já deverá estar 
instalada em sua sede pró-
pria.

A equipe da Secretaria 
está animada com a “nova 

casa”. Para receber a to-
dos, o prédio passou por 
adequações como revisão 
da rede elétrica, troca de 
pisos do pavimento tér-
reo, alvenaria, pintura 
interna e manutenção da 
rede hidráulica. Os últi-
mos preparativos ainda 
estão em andamento e o 
prédio receberá, nos pró-
ximos dias, pintura ex-
terna e toda uma identi-
fi cação visual por meio de 
placas externa e internas.

Economicidade
Com a aquisição do 

novo prédio, apesar do 

custo de R$ 869.546,35, 
haverá economia para os 
cofres públicos. De acor-
do com informações do 
professor Júlio Valle, a 
economia para a Prefeitu-
ra será de R$ 31 mil reais 
por mês, pois, com a sede 
própria, haverá a devolu-
ção de dois prédios alu-
gados. Um deles é a sede 
anterior da Secretaria de 
Educação, que tinha cus-
to de pouco mais de R$ 
16 mil mensais, e o outro, 
o galpão no Cidade Nova, 
que abriga o almoxarifado 
da Educação, e tem custo 

de R$ 14 mil por mês de 
aluguel.

Isso foi possível por-
que, com o amplo espaço 
da sede própria, a Secreta-
ria de Educação pôde tra-
zer para o prédio o Setor 
de Alimentação Escolar, 
que fi cava no Alto do Car-
doso e, neste local, fi cará 
instalado o almoxarifado 
da Educação, atualmente 
no Cidade Nova.

Para o professor Júlio, 
a aquisição da nova sede 
da Educação é uma grande 
conquista. “Tornar uma 
escola a sede da Secretaria 

de Educação é muito espe-
cial por dar mais identida-
de ao nosso trabalho, que 
sempre é o de educar, ain-
da que desempenhando 
funções administrativas. 
Ter uma escola como sede 
nos remete ao compro-
misso dessa gestão com a 
educação pública de qua-
lidade. Além disso, estar 
em um prédio próprio 
nos traz uma economia 
signifi cativa permitindo 
que possamos investir em 
melhorias diversas, den-
tro das próprias escolas”, 
analisou o secretário.

Município segue com  
vacinação contra in� uenza

o cronograma dos grupos 
prioritários na semana 
do dia 23 de abril vaci-
naram-se os idosos, indí-
genas, trabalhadores da 
área da saúde; 2 de maio 
acontecerá a vacinação de 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestan-
tes, mulheres que deram 
à luz recentemente e no 
dia 9 de maio comorbida-
des, professores e presos. 
Toda a população pode 
tomar a vacina, desde que 
não tenha alergia severa à 
proteína do ovo. Quanto 
às reações adversas, pode 
ocorrer dor no local da 
aplicação e tendo desapa-
recimento do incômodo 
em até 48 horas. E de 6 a 
12 horas após a aplicação, 
em alguns casos aconte-
ce febre, mal estar e dor 
muscular que podem per-
sistir por um ou dois dias.

Para 2018, Pindamo-
nhangaba possui a meta 
de imunizar 32.000 pes-
soas. Em 2017, foram va-
cinadas 31.447 pessoas, 
alcançando 101,2% da 
população. Ainda no ano 
passado, a cidade teve dois 
óbitos (Infl uenza A e B) e 
62 notifi cações de Síndro-
me Respiratória Grave. 
Em Taubaté somente nes-
te início ano, aconteceram 
duas mortes confi rmadas 
pela Vigilância Epidemio-
lógica da cidade, este fato 
ressalta que o vírus está 

presente na região e por 
este motivo a imunização 
é tão relevante.

O diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafael 
Lamana, orienta para que 
a população não se assus-
te com boatos espalhados 
pelas redes sociais quan-
to à vacina da Infl uenza. 
“A cada ano, o vírus sofre 
uma mutação; ano passa-
do era a H1N1 que estava 
circulando pela região. 
Nesse ano, além da H1N1, 
temos a H3N2 que é uma 
derivação do vírus H1N1. 
Então, por isso todo ano 
é preciso tomar a vacina 
para se manter imune à 
mutação do vírus. A va-
cina disponibilizada pelo 
SUS imuniza tanto contra 
H1N1 quanto a H3N2”, 
comenta Lamana. Ainda 
nesta semana, a Secreta-
ria de Saúde de Pindamo-
nhangaba deve receber 
mais doses de vacina con-
forme o informado pelo 
Governo do Estado.

O principal meio de 
imunização contra a In-
fl uenza é a vacina. Para 
intensifi cação da campa-
nha, a Secretaria de Saúde 
da cidade indica alguns 
cuidados de prevenção 
como: constante higieni-
zação das mãos, ao tossir 
ou espirrar proteger com 
lenço ou mãos, manter os 
locais sempre bem areja-
dos e evitar aglomerações.

As  turmas no Clube de Xadrez serão divididas nos seguintes horários:
Segunda-feira: 9 às 10 e das 14 às 15 horas
Terça-feira: 9 às 10 e das 10 às 11 horas
Quarta-feira: 14 às 15 e das 15 às 16 horas
Quinta-feira: 9 às 10 e das 10 às 11 horas
Sábado: 14 às 18 horas
Para os adultos interessados na prática de xadrez, o clube terá horário ainda a 

ser defi nido e no período noturno e aos sábados.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na quinta-feira (3), 

a Secretaria de Esportes 
e Lazer irá inaugurar o 
Clube do Xadrez de Pin-
damonhangaba.

O Clube de Xadrez de 
Pindamonhangaba re-
ceberá o nome do enxa-
drista Josino Fernando 
de Mello Rezende. Josi-
no nasceu em Pindamo-
nhangaba no dia 27 de 
julho de 1945, fi lho de 
Ignácio Rezende e Maria 
Aparecida Mello Rezen-
de.

 Josino começou a jo-
gar xadrez ainda na ado-
lescência quando seu tio 
Fernando Agostinho Ra-
mos de Mello ensinou os 
primeiros movimentos. 
Em 1960, aos 15 anos, 
se tornou campeão de 
Pindamonhangaba, con-
quistando notoriedade 
no município. Dois anos 
depois, o jovem enxa-
drista fi cou em terceiro 
lugar e nos anos seguin-

tes foi campeão dos “Jo-
gos Abertos do Interior”, 
sendo aclamado por ser 
um dos jogadores com 
maior dedicação e habi-
lidade para o jogo.  Já em 
1965, venceu o “Campe-
onato Paulista Estudan-
til no Torneio Estudantil 
Ribeiro Pinto”.

Devido a sua capaci-
dade elevada e bom de-
sempenho, aos 24 anos, 
Josino foi convidado 
para compor a equipe 
de xadrez do estado de 
São Paulo. Em 1970, 
passou a ser integrante 
da Seleção Brasileira de 
Xadrez até aposentar-se 
como profi ssional. Mes-
mo após sua aposenta-
doria, Josino foi técnico 
do também enxadrista 
Gabriel Carvalho Morei-
ra Miguel, tricampeão 
brasileiro por categoria 
e medalhista do Pan-A-
mericanos nos de 1996, 
1998 e 1999. De 99 a 
2000, passou a treinar a 
equipe do Instituto Tec-
nológico Aeronáutico – 

ITA – para a disputa do 
Campeonato Universitá-
rio.

Atualmente, Josino 
estuda diariamente par-
tidas de xadrez e como 
hobby ainda passa noi-
tes jogando xadrez com 
amigos.

Escola de xadrez
As inscrições para 

participar das aulas de 
xadrez já estão abertas 
para crianças e adoles-
centes de 8 a 17 anos. 
Os interessados devem 
entrar em contato pelo 
e-mail: clube.xadrez.
pinda@gmail.com para 
adquirir mais informa-
ções ou comparecer na 
sede do clube no dia 7 
de maio, dentro do ho-
rário das 13 às 16 horas 
para efetuar matrícu-
la. O Clube de Xadrez 
de Pindamonhangaba 
está localizado na praça 
Melvin Jones, ao lado 
da Quadra Coberta. As 
aulas devem começar no 
dia 14 de maio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Prédio passou 
por adequações 
e manutenções 
elétricas e 
hidráulicas, entre 
outras melhorias
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ROBSON MONTEIRO

A 13ª Sessão Ordinária de 
2018 contou com uma extensa 
pauta de votações e atividades 
nesta segunda-feira, dia 23 de 
abril, no Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira”. Além 
dos 2 projetos da Ordem do 
Dia, outros 5 foram incluídos 
para apreciação e análise dos 
parlamentares presentes. En-
tre os destaques estavam os 
projetos – incluídos na Ordem 
do Dia – que tratavam dos Cré-
ditos Adicionais para a área de 
Assistência Social de Pinda-
monhangaba.

O primeiro projeto de Cre-
dito Adicional Especial a ser 
analisado e aprovado - por 10 
votos a zero - pelo plenário 
foi o PLO n° 42/2018, de au-
toria do Executivo. No projeto 
aprovado, a Câmara autorizou 
a Prefeitura a abrir, por Decre-
to, um crédito no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil re-
ais), na Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, 
no Departamento de Assistên-
cia à Atenção Especializada, 
referente à Emenda parlamen-
tar de autoria do Deputado 
Estadual Cássio Navarro para 
aquisição de um veículo.

Na sequência, os parla-
mentares aprovaram – por 
unanimidade – o Projeto de 
Lei n° 46/2018, também do 
Executivo, que autorizou o 
Prefeito a abrir, por Decreto, 
nos termos do artigo 42, da 
Lei 4320/64, um crédito adi-
cional suplementar no valor de 
R$ 1.703.000,00 (um milhão, 
setecentos e três mil reais), 
no Fundo Municipal de Assis-
tência Social. Os recursos são 
provenientes do superávit fi -
nanceiro apurado no ano pas-
sado e cujo Ativo Financeiro 
encerrou 2017 com o valor de 
R$ 40.857,235,99 e o Passi-
vo Financeiro com o valor de 
R$ 29.288.852,90, resultan-
do o Superávit no valor de R$ 
11.568.383,09. Segundo men-
sagem do Executivo, os recur-
sos serão usados em ações que 
visam a compra de mobiliário 
para Gestão do Cadastro Úni-
co e Bolsa Família e Gestão 
SUAS; capacitação da equi-
pe e rede; reforma da sede do 
CRAS; atendimento ao Cha-
mamento do Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente 
-FUMCAD 2018 e Chamamen-
to do Fundo Municipal do Ido-
so - FMI 2018.

Ainda nesta área dos cré-
ditos, os vereadores também 
aprovaram o Projeto de Lei nº 
47/2018 que “Dispõe sobre a 
abertura de Crédito Adicio-

Câmara de Pindamonhangaba 
confirma aprovação de Créditos 

Adicionais para Assistência Social
Sessão ordinária contou,  ainda,  com homenagem e 

Tribuna Livre sobre o Distrito de Moreira César

nal Suplementar”. No projeto 
confi rmado pelo plenário, o 
Prefeito de Pindamonhanga-
ba está autorizado a abrir, por 
Decreto um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil 
reais), na Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, 
no Departamento de Assis-
tência à Atenção Básica e no 
Departamento de Assistência 
à Atenção Especializada, refe-
rente às Emendas Parlamenta-
res de autoria dos Deputados 
Federais Eduardo Cury, Paulo 
Teixeira e Tiririca para aquisi-
ção de equipamentos e mate-
rial permanente para Unida-
des de Saúde.

Denominações 
Igualmente incluídos nos 

trabalhos legislativos da Or-
dem do Dia, dois projetos com 
denominações de logradou-
ros públicos foram aprovados 
– por 10 votos a zero – pelos 
vereadores de Pindamonhan-
gaba: PL nº 44/2018 que “De-
nomina de ‘Josino Fernando 
Mello Rezende’ o Clube de Xa-
drez de Pindamonhangaba” e 
nº 45/2018 que “Denomina de 
‘Paulo Alves’ o “COI — Centro 
de Operações Integradas de 
Pindamonhangaba”, localiza-
do na Praça Dr. Emílio Ribas, 
n° 112. Ambos são de autoria 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

Josino Fernando 
Mello Rezende
Nascido em Pindamonhan-

gaba, em 27 de julho de 1945 
é fi lho de Ignácio Rezende e 
Maria Aparecida Mello Re-
zende. Casado com Ciomara 
de Castro Rezende há 43 anos, 
Josino é pai de quatro fi lhas 
e avô de 5 netos. Dedicou sua 
vida ao Xadrez e começou a 
jogar em 1959, quando seu tio 
Fernando Agostinho Ramos 
Mello ensinou seus primeiros 
movimentos. Em 1960 tornou-
se Vice Campão de Pindamo-
nhangaba, ganhando noto-
riedade em nosso município. 
Em 1962 fi cou em 3° lugar nos 
Jogos Abertos do Interior. Já 
em 1963 e 1964 foi Campeão 
dos Jogos Abertos do Interior. 
Em 1965 foi Campeão Paulista 
Estudantil no Torneio Estu-
dantil Ribeiro Pinto. Com ape-
nas 23 anos de idade se tornou 
técnico da equipe de São José 
do Campos. Em 1969 e 1970 
foi convidado para compor a 
equipe de Xadrez do Estado de 
São Paulo. Em 1970 compôs 
a Seleção Brasileira até 1971, 
quando aposentou-se como 
profi ssional. Josino também 
é conhecido por ter jogado 11 

partidas simultâneas às cegas. 
Foi técnico do enxadrista Ga-
briel Carvalho Moreira Miguel, 
tri-campeão brasileiro por ca-
tegoria e medalhista do pana-
mericano nos anos de 1996, 
1998 e 1999. Em 1999/2000 
passou a treinar a Equipe do 
ITA para a disputa do Campeo-
nato Universitário. Ainda hoje 
estuda diariamente as partidas 
de xadrez, e como hobby ainda 
passa suas noites jogando com 
vários amigos.

Paulo Alves
Paulo Alves nasceu em 25 

de janeiro de 1943, fi lho de 
Benedita Alves, foi casado com 
Maria Eli Aparecida Alves, 
com quem teve seis fi lhos. Foi 
servidor da Prefeitura Munici-
pal, sendo admitido em 13 de 
janeiro de 1982, na função de 
vigia na Fazenda da Represa, 
no Parque do Trabijú, onde 
também residiu. Faleceu em 
14 de maio de 2002.

Dia do Gari
Na Ordem do Dia, o Pro-

jeto de Decreto Legislativo n° 
03/2018, do vereador Antonio 
Alves da Silva – Toninho da 
Farmácia (PSDB), que “Institui 
uma homenagem comemorati-
va ao Dia do Gari” foi aprovado 
por unanimidade. De acordo 
com artigo 1°, “a Câmara de 
Pindamonhangaba realizará, 
anualmente, uma homenagem 
ao Dia do Gari, comemorado 
nacionalmente no dia 16 de 
maio”. O homenageado deve-
rá ser um Gari de destaque na 
cidade de Pindamonhangaba 
e o profi ssional será indicado 
pelos vereadores. A entrega 
da honraria será marcada pela 
Mesa Diretora e ocorrerá em 
Sessão Ordinária, levando-se 
em consideração a data de co-
memoração nacional. Segundo 
o autor da homenagem, “esta 
data tem o objetivo de home-
nagear os profi ssionais res-
ponsáveis em manter as ruas, 
praças e praias limpas de todo 
o lixo gerado naturalmente ou 
por ação do ser humano”. To-
ninho da Farmácia afi rmou 
que “no Brasil os garis não re-
cebem o devido respeito e visi-
bilidade que merecem, pois é 
graças ao seu trabalho que os 
cidadãos podem viver em uma 
cidade mais limpa e bonita”. 

O outro projeto da Ordem 
do Dia, o PL n° 30/2018, do 
Poder Executivo, que “Auto-
riza o Executivo Municipal a 

conceder o espaço público, à 
título oneroso, para explora-
ção comercial de restaurante/
lanchonete no Parque da Ci-
dade” foi adiado por 15 dias 
após o plenário aprovar reque-
rimento do vereador Roderley 
Miotto (PSDB).

Homenagem
Durante a sessão ordiná-

ria, por força do Requerimen-
to nº 876/2018, de 09 de abril 
de 2018, a vereadora Gislene 
Cardoso - Gi concedeu um Di-
ploma de Honra ao Mérito ao 
casal José Benedito de Jesus 
(Pai Nenê de Ogum) e Lucinéia 
Ribeiro de Jesus (Mãe Néia de 
Oxum) em comemoração aos 
50 anos de serviços prestados 
a Cultura Afro Brasileira de 
Umbanda e Candomblé.

Filho de Tereza dos San-
tos, José Benedito de Jesus, o 
“Pai Nenê”, nasceu em 1949 
em Pindamonhangaba e co-
nheceu a umbanda por volta 
do fi nal dos anos 50 quando 
ainda garoto acompanhava 
sua mãe que frequentava a 
casa de Maria Escalisse Mula-
to - “Dona Filinha”, que abria 
trabalhos de umbanda em sua 
residência com a supervisão de 
Dona Lurdes, Mãe de santo de 
um terreiro em Piracicaba-SP. 
Devido a alguns problemas 
respiratórios, a mãe começou 
a levar o garoto para benzi-
mentos na umbanda com uma 
certa frequência. Nenê – como 
era conhecido – começou a 
gostar da religião, conhecer, 
se aprofundar, e a desenvolver 
sua espiritualidade. Rapida-
mente teve destaque e fundou 
o Templo de Umbanda Pai 
Joaquim das Almas e Ogum 
Beira Mar EM 1968. Na ado-
lescência conheceu Lucinéia 
Ribeiro de Jesus, hoje sua es-
posa. “Mãe Néia” lhe deu três 
fi lhos e juntos essa família que 
já seguia os fundamentos da 
umbanda conheceram o Can-
domblé por volta dos anos 70, 
onde se iniciaram no culto aos 
Orixás com Babalorixá Miguel 
de Oxum, fi lho de Mãe Meni-
ninha do Gantoa, e Mãe Neusa 
de Dan, no Ilê de Radanji, Pi-
racicaba-SP.

Pai Nenê e Mãe Néia nunca 
deixaram a umbanda e hà 50 
anos fazem atendimentos duas 
vezes na semana, atendendo 
cerca de 100 pessoas por dia 
de trabalho no templo onde 
pessoas vão em busca de uma 

 

ORDEM DO DIA
13ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 03 de maio de 

2018, quinta-feira, às 14h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 21/2018, do Poder Executivo, que 
“Altera e acrescenta dispositivos da Lei n° 5.451, de 05 de 
outubro de 2012, que cria o Fundo Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de Pindamonhangaba – FUNDEMA e 
dá outras providências”. 

II. Projeto de Lei n° 30/2018, do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Executivo Municipal a conceder o espaço 
público, a título oneroso, para exploração comercial de 
restaurante/lanchonete no Parque da Cidade”.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, DE 24 DE ABRIL DE 2018

Institui uma homenagem comemorativa ao Dia do Gari

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizará anualmente 
uma homenagem ao Dia do Gari, comemorado nacionalmente no dia 16 de maio.
 Parágrafo Único. O homenageado, um Gari de destaque na cidade de 
Pindamonhangaba, será indicado pelos Vereadores e a entrega da homenagem será 
marcada pela Mesa Diretora para ocorrer em Sessão Ordinária, levando em consideração a 
data de comemoração nacional.

 Art. 2° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotação orçamentária vigente.

 Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

 Pindamonhangaba, 24 de abril de 2017.

Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente

       

Pro je to  de  Dec re to  Leg is la t i vo  n º  03 /2018 ,  de  au to r ia  do  Vereador  An ton io  A lves  da  S i l va  –  Ton inho  da  Fa rmác ia
Pub l i cado  no  Depar tamen to  Leg is la t i vo .
eas /DL

orientação espiritual, ben-
zimentos, e até mesmo para 
apreciar a cultura afro-brasi-
leira. Eles completam 50 anos 
de colaboração com a cultura 
afro-brasileira no município 
de Pindamonhangaba no mes-
mo local onde foi fundado: 
Rua Pedro Amadei, 60, bairro 
São Benedito.

Tribuna Livre
E na sessão ordinária desta 

segunda-feira, a Tribuna Livre 
da Casa foi utilizada por 2 mu-
nícipes. Na primeira Tribuna 
Livre, a senhora Irene Ribeiro 
abordou o assunto “Emanci-
pação de Moreira César”. Ela 
relatou os problemas do Dis-
trito e falta de investimentos 
e de estrutura administrativa 
para atender os cerca de 35 
bairros e os 65 mil habitantes 

Casal José Benedito de Jesus (Pai Nenê de Ogum) e 
Lucinéia Ribeiro de Jesus (Mãe Néia de Oxum) receberam 
homenagem em comemoração aos 50 anos de serviços 
a Cultura Afro Brasileira de Umbanda e Candomblé

que compõe esta região do mu-
nicípio.

Jovem desaparecido
E, após aprovação do ple-

nário, a segunda utilização do 
espaço “Tribuna Livre” foi fei-
ta pelo senhor Augusto Luiz 
de Queiroz Moreira que é tio 
do jovem Washington Luiz de 

Queiroz da Silva, de 29 anos, 
que está desaparecido desde 
o dia 14 de abril deste ano. Se-
gundo Augusto, a Polícia está 
tratando o caso como “Desa-
parecimento”, mas ele acre-
dita que tenha havido crime. 
Por esta razão, Augusto pediu 
apoio dos vereadores no senti-
do de acionar o Ministério Pú-
blico de São Paulo e as Polícias 
Civil e Militar para intensifi -
carem a investigação visando 
esclarecer esse fato o mais de-
pressa possível.

14ª sessão ordinária
Em virtude do ponto facul-

tativo da próxima segunda-fei-
ra, a próxima sessão ordinária 
da Câmara ocorrerá na quinta-
feira, 03 de maio de 2018, a par-
tir das 14 horas, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oliveira”. 
A reunião pública é aberta à co-
munidade. A sede da Câmara 
de Vereadores está localizada 
na rua Alcides Ramos Noguei-
ra, 860 – Mombaça. A sessão 
plenária conta com transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, pela 
internet no portal www.pinda-
monhangaba.sp.leg.br.

Tribuna Livre - Irene Ribeiro

Tribuna Livre - Augusto Luiz
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A Nextel Telecomunicações Ltda., operadora 

de Serviço Móvel Especializado, em atenção 

ao disposto no Regulamento do Serviço Móvel 

Especializado (SME), aprovado pela 

Resolução nº 404, de 5 de maio de 2005,

e também de acordo com os comunicados 

enviados anteriormente, informa a seus 

clientes e ao público em geral que cessará

a prestação do serviço de rádio (tecnologia 

iDEN) no município de Pindamonhangaba

em 31/5/2018. Os usuários da tecnologia 

receberão benefícios especiais para migrar 

suas linhas do Serviço Móvel Especializado 

(iDEN) para o Serviço Móvel Pessoal (3G). 

Para mais informações, acesse nextel.com.br. 

COMUNICADO AO PÚBLICO

Residentes de lar de idosos ganham 
a companhia de animais

Curso gratuito 
auxilia na inscrição 
de projetos no ProAC

CEU das Artes exibe “ O Vendedor de Sonhos”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Em dois dias da sema-

na, as manhãs têm ares 
de expectativa de acolhi-
mento aos convidados 
especiais. O grupo de an-
fi triões e os visitantes de 
quatro patas trocam afeto 
mutuamente, até porque, 
de acordo com as palavras 
do icônico cientista Char-
les Darwin, “a compaixão 
para com os animais é 
uma das mais nobres vir-
tudes da natureza huma-
na”. E assim é o cotidia-
no do projeto “Cidadania 
Ativa” do Lar Irmã Tere-
zinha de Pindamonhanga-
ba, desde o seu início em 
agosto de 2017.

As atividades com 
cachorros são adminis-
tradas pelo dono de um 
empreendimento dedi-
cado à interação dos pets 

com os seres humanos. 
“A ‘GoWalk’ é uma em-
presa criada com o obje-
tivo de promover saúde, 
bem-estar e convívio har-
monioso entre cães e seus 
proprietários. Através de 
treinamentos, consultas 
comportamentais, cursos, 
workshops e passeios nós 
buscamos gerar conheci-
mento para os proprietá-
rios e atividades físicas e 
mentais para os animais”, 
explica José Moutella, o 
Dog Walker administra-
dor da fi rma.

Apoiado nessa concep-
ção, o lar de acolhimento 
a idosos incluiu os exercí-
cios com caninos na grade 
do “Cidadania Ativa”, nas 
segundas e quartas-feiras, 
das 9 às 10 horas. Logo, os 
cuidadores, enfermeiros 
e auxiliares se uniram a 
cerca de 45 a 50 residen-
tes para participar das 

práticas em que o cão é 
conduzido e treinado por 
Moutella. “No caso do Lar 
Irmã Terezinha, o foco é 
proporcionar o bem-estar 
através da relação com o 
animal. Não apenas dos 
residentes, mas de todos 
os funcionários também”, 
citou o adestrador.

As Atividades Assis-
tidas por Animais con-
sistem em movimentos 
recreativos que visam a 
melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, desen-
volvendo oportunidades 
motivacionais, educacio-
nais, emocionais e/ou 
cognitivas para grupos 
como os idosos morado-
res de asilos, que convi-
vem com uma carga de 
stress por viverem em um 
ambiente diferente da sua 
casa. Além disso, os mora-
dores do lar são benefi cia-
dos pela troca de carinho 

com os cachorros, já que 
muitos não recebem visi-
tas de familiares com fre-
quência.

“Eles podem traba-
lhar a memória viven-

ciando um passado, aon-
de tinham seus próprios 
animais. Criam vínculo 
e sentem-se verdadeiros 
amigos dos cães, que são 
selecionados rigorosa-

mente de acordo com suas 
características a partir de 
avaliações específi cas por 
profi ssionais, pelos edu-
cadores caninos”, citou 
José Moutella.

Desde 2017, o “Cidadania 
Ativa” engloba as 
Atividades Assistidas por 
Animais no asilo

“Animacão Legal” especial 
de um ano é neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO: 

JENNIFER GONÇALVES
*** 

A 5ª edição do “Ani-
macão Lega”, será espe-
cial de 1 ano e acontece-
rá neste sábado (28), às 
14 horas, no Parque da 
Cidade. O evento reu-
nirá, em clima de festa,  
pessoas apaixonadas 
por seus animais de es-
timação e atrações espe-
ciais.

A grande novidade 
deste ano é a “Cãomi-
nhada”. Pensada espe-
cialmente para esta edi-
ção, será um percurso 
de 1 km realizado den-
tro do próprio Parque, 
e haverá premiações. As 
inscrições devem ser re-
alizadas no local.

A apresentação mu-
sical fi cará por conta do 
cantor Thomas Andra-

de, com um repertório 
variado que irá agitar o 
público durante a tarde.

O Fundo Social de 
Solidariedade não po-
deria fi car fora desta 
festa e irá trazer para as 
crianças muita pipoca e 
algodão doce. O Depar-
tamento de Meio Am-
biente também estará 
presente distribuindo 
500 mudas de plantas.

Haverá também do-
ação consciente e as 
pessoas que quiserem 
colaborar para a causa 
animal, podem doar 1 kg 
de ração.

“É muito gratifi cante 
fazer parte desta confra-
ternização. Foi um ano 
repleto de conscientiza-
ções, adoções, doações e 
lazer para os pets e suas 
famílias. A ideia foi tão 
bem aceita pela popula-

ção que em 1 ano com-
pletamos  5 edições. Os 
animaizinhos de nossa ci-
dade precisavam de aten-
ção, e acredito que con-
cluímos este primeiro ano 
com sucesso, com muita 
festa e conscientização”, 
comentou o coordenador 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores.

O “Animacão Legal” 
é uma realização da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Coordenadoria de 
Eventos e de diversos 
setores da administra-
ção municipal, em par-
ceria com os protetores 
voluntários da causa 
animal.

COLABOROU COM O TEXTO: JEN-
NIFER GONÇALVES

***
O Palacete 10 de Julho  

promoverá durante os dias 
10, 11, 17 e 18, das 18h às 
22h, o curso “Proac Editais”, 
ministrado pela especialista 
em Gestão Cultural, Vander-
léia Barboza.

O Programa de Ação 
Cultural – ProAC busca cre-
denciar projetos culturais e 
artísticos apoiando fi nancei-
ramente, além de se torna-
rem cadastrados pela Secre-
taria de Cultura do Estado. 
Por isso, o curso abordará 
a inscrição dos projetos, os 
procedimentos para a elabo-

ração, desde a criação de ro-
teiro até a orientação para o 
passo a passo do edital.

As inscrições são gratui-
tas, porém limitadas. Para 
participar é necessário ser 
maior de idade e entrar em 
contato o Departamento de 
Cultura e Patrimônio Histó-
rico, localizado na rua De-
putado Claro Cesar, n° 33, 
Centro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3643-2690.

O curso é promovido pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secreta-
ria de Cultura, Poiesis, Ofi ci-
nas Culturais e Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
Nesta sexta-feira (27), 

às 14 horas, o CEU das 
Artes em Moreira César 
exibe a produção “O Ven-
dedor de Sonhos”. O fi lme 
faz parte da programação 
do “Pontos MIS”, e será 
apresentado de forma gra-
tuita, porém com classifi -
cação etária de 12 anos.

O drama nacional “O 
Vendedor de Sonhos” de 
2016 é uma adaptação do 
Best-seller do psicotera-

peuta e escritor Augusto 
Cury. A produção conta 
a história do psicólogo 
Julio Cesar que, de-
cepcionado com a vida 
tenta suicídio, porém 
um mendigo o impe-
de. A dupla passa a ter 
uma amizade peculiar 
e busca salvar outras 
pessoas apresentando 
um novo caminho para 
se viver. Haverá debate 
após o fi lme.

As exibições do “Ponto 
MIS” são realizadas gra-
ças a uma parceria entre 

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-

ra, e o MIS - Museu da 
Imagem e do Som, de São 
Paulo.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Após a exibição do fi lme haverá debate
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LPX EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME, DANIEL FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA 
FRANCISCO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços 
indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 173.739, e atendendo ao 
requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 253.582,37 
em 25/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, 
emitida em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fi duciária, registrada sob 
nº 06 na matrícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO 
EUGÊNIO DA SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.405-270. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Ofi cial Registrador -

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 4ª reunião do 
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do 
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n°30, nesta 
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 02 de maio do ano de 2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b)  Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2018.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 
 
 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 3642-1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
 

O Conselho Municipal de  Educação, comunica que no dia 25 de abril de2018, foi realizada na 
Central dos Conselhos Municipais, Avenida Albuquerque Lins, 138, às 18:30 hs, a 3ª Reunião 
Ordinária de 2018, com a seguinte pauta: 

 
 
1) Perguntas e respostas: Sistema Municipal de Ensino; 
 
2) Decreto nº 5.507, de 29 de março de 2018: Dispõe sobre a regulamentação da criação do Centro 

Municipal de Educação Infantil e dá outras providências, termos da Lei Municipal nº 5.839/2015. 
Decreto nº 5.508, de 29 de março de 2018, Art. 1º- Fica regulamentada a criação da Escola 
Municipal localizada no Residencial “Bem Viver”;              

 
3) Estudos, avaliação e consolidação do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com Ofício nº 

046/2018 – SEC, minuta a respeito da consolidação do Sistema Municipal de Ensino, que 
compõe o processo interno nº 02985/2018, que consta com a análise jurídica, favorável aos 
encaminhamentos propostos; 

 
4) Projeto “Aceita um Conselho”; 

 
5) Formação para os membros do Conselho CME, preferencialmente com o Presidente da UNCME 

Eduardo e agendar; 
 

6) Indicação de novos membros; 
 

7) Reunião Extraordinária, dia 09/05/2018, às 18:30 hs; 
 

8) Demais assuntos pertinentes ao CME. (Explanação sobre a parceria SEC e PVE (Programa 
Votorantim Educação. 

 
 
        Agradecemos a presença de todos. 
 
 Pindamonhangaba, 26 de abril de 2018 
 
 
 

Profª. Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

  Pindamonhangaba, 26 de abril de 2018.

CONVOCAÇÃO CONSELHO GESTOR DA HABITAÇÃO – REUNIÃO
Ficam os Senhores Conselheiros titulares e Suplentes do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, convocados a comparecer na data e 
local abaixo, para a realização da reunião do Conselho conforme calendário 2017, 
cuja pauta segue abaixo.
• Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
• Informações Gerais:
- Status da entrega dos apartamentos do Bem Viver – Araretama 
- Status das Casas Provisórias
- Novos projetos habitacionais
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia  09 de maio de 2018
Horário 10 horas
Local  Secretaria de Habitação
  Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa

Marcus Vinicius Faria de Carvalho
Presidente

Solicitamos enviar e-mail para habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  a justifi cativa 
de ausência.
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DECRETO Nº 5.502, DE 08 DE MARÇO DE 2018. 

 
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários. 

 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal            
nº 6.038, de 03 de julho de 2017, 

 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 2.399.000,00 

(Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil Reais), para adequação orçamentária do 
Executivo, no corrente exercício, classificados nas seguintes dotações: 

 
CRÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010310 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE 59 60.000,00 
010550 - 04.126.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 137 4.000,00 
010620 - 04.123.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 150 6.000,00 
010940 - 12.361.0003.2081 – Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Apoio   

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 268 1.000,00 
010940 - 12.361.0010.2036 – Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 275 700.000,00 
010940 - 12.365.0010.2034 – Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Infantil - Creche   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 297 100.000,00 
010940 - 12.365.0010.2035 – Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Infantil – Pré Escolar   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 301 100.000,00 
011040 - 10.305.0014.2064 – Manutenção Combate aos Vetores   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 398 10.000,00 
011210 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 433 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1019 – Praças, Parques e Jardins   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 487 170.000,00 
011330 - 04.121.0017.2093 – Manutenção das Atividades de Planejamento   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 499 406.000,00 
011420 - 15.451.0017.1006 – Pavimentação de Vias Urbanas   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 512 407.000,00 
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 518 150.000,00 
011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 528 150.000,00 
011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 529 3.000,00 
011540 - 08.244.0015.2075 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade   

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 587 122.000,00 
TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           2.399.000,00 
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Art. 2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação 

das seguintes dotações orçamentárias: 
 

 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010330 - 04.131.0004.2011 – Manutenção das Atividades de Comunicação   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 75 60.000,00 
010520 - 04.122.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 112 4.000,00 
010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada   

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 160 6.000,00 
010940 - 12.361.0003.2082 – Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Magistério    

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 269 1.000,00 
010940 - 12.365.0011.1009 – Ampliação de Vagas para Crianças  de 0 a 03 Anos   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 304 900.000,00 
011040 - 10.304.0014.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 385 10.000,00 
011240 - 04.127.0017.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas    

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 459 10.000,00 
011320 - 27.812.0017.1014 – Construção de Praças Esportivas   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 493 576.000,00 
011420 - 15.452.0009.2027 – Fornecimento de Energia Elétrica   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 516 127.000,00 
011420 - 15.452.0009.2028 – Serviços de Limpeza Pública   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 517 300.000,00 
011420 - 15.452.0017.2087 – Melhoria de Acessibilidade de Passeios   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 521 100.000,00 
011420 - 15.512.0017.1007 – Intervenção de Córregos    

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 524 180.000,00 
011431 - 26.782.0016.2105 – Sinalização Viária   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 542 3.000,00 
011520 - 08.244.0015.2073 – Proteção Social Básica   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 572 122.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       2.399.000,00 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 08 de março de 2018. 

 
 

Dr. Isael Domingues  
Prefeito  Municipal 
  

 
Tânia Ap. de Oliveira D´Ávila   
Respondendo pela Secretaria da Fazenda e Orçamento 

 
                       Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 08 de março de 2018. 
 
 
               Carlos Daniel Zenha de Toledo 
              Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 
 

DFO / 
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DECRETO Nº 5.503, DE 08 DE MARÇO DE 2018. 
 

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº 6.038, 
de 03 de julho de 2017, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 1.556.000,00 
(Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Reais), para adequação orçamentária do 
Executivo, no corrente exercício, classificados nas seguintes dotações: 

 
CRÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010540 - 04.128.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 132 64.000,00 

010620 - 04.123.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   
3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 155 121.000,00 

011030 – 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada   
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 372 1.234.000,00 

011310 – 04.121.0017.2092 – Desapropriações   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 462 137.000,00 

TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           1.556.000,00 

 
 
 

Art. 2º Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de 
anulação das seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010330 - 04.131.0004.2011 – Manutenção das Atividades de Comunicação   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 75 187.000,00 
010530 - 04.122.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 121 13.000,00 
010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada   

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 160 137.000,00 
010630 - 04.124.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas    

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 169 72.000,00 
010740 - 23.695.0008.2025 – Manutenção das Atividades de Turismo   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 214 60.000,00 
010820 - 15.452.0009.1005 – Ampliação e Manutenção das Instalações   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 225 9.000,00 
010820 - 15.452.0009.2030 – Manutenção das Atividades da Subprefeitura   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 227 16.000,00 
010930 - 12.361.0011.2044 – Transporte Escolar Seguro e Adequado   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 258 121.000,00 
011310 - 04.122.0017.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE 466 13.000,00 
011310 - 04.122.0017.2091 – Elaboração de Projetos Executivos   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 472 66.000,00 
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011320 - 04.122.0017.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE 480 49.000,00 
011320 - 13.392.0017.1020 – Teatro Municipal   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 481 10.000,00 
011320 - 15.451.0016.1016 – Mobilidade Urbana   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES     482 9.000,00 
011320 - 15.451.0016.1016 – Mobilidade Urbana   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 483 459.000,00 
011320 - 15.451.0017.1005 – Ampliação  e Manutenção das Instalações   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 484 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1017 – Terminal Rodoviário   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 485 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1018 – Construções de Pontes e Passagens Subterrâneas   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 486 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1021 – Reforma do Mercado Municipal   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 489 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1022 – Parques da Cidade   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 490 10.000,00 
011320 - 15.451.0017.1023 – Fórum Trabalhista   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 491 10.000,00 
011420 - 15.452.0009.2027 – Fornecimento de Energia Elétrica   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 516 121.000,00 
011420 - 15.452.0017.2087 – Melhoria de Acessibilidade de Passeio   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 521 20.000,00 
011420 - 15.512.0017.1007 – Intervenção de Córregos   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 524 20.000,00 
011420 - 15.512.0017.1015 – Drenagens de Águas Pluviais e Dispositivos   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 525 15.000,00 
011520 - 08.244.0015.2073 – Proteção Social Básica   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 572 99.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       1.556.000,00 

 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 08 de março de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito  Municipal 
 
 
 
  
Tânia Ap. de Oliveira D´Ávila 
Respondendo pela Secretaria da Fazenda e Orçamento 

 
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 08 de março de 2018. 

 
 
 
               Carlos Daniel Zenha de Toledo 
           Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 5500, de 05 de março de 2018. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6083, de 26 de dezembro de 2017, artigo 4º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura 

do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 83.000,00 (Oitenta e Três Mil 
Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

CRÉDITO(S) 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010740 - 23.695.0008.2025 - Manutenção das Atividades do Turismo   
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 212 75.000,00 

019050 - 13.392.0013.2048 – Oficinas Culturais   
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 333 8.000,00 

TOTAL DE CRÉDITOS 83.000,00 

 
Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 

anterior. 
 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010740 - 23.695.0008.2025 - Manutenção das Atividades do Turismo   
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 214 75.000,00 

019050 - 13.392.0013.2048 – Oficinas Culturais   
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 334 8.000,00 

TOTAL DE ANULAÇÕES 83.000,00 
 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
posições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 05 de março de 2018. 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

                     Tânia Ap. de Oliveira D´Ávila                  
Respondendo pela Secretaria da Fazenda e Orçamento 

 
 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 05 de março de 2018. 
 
 
 

Carlos Daniel Zenha de Toledo 

Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 
 

DFO / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA / ABERTURA DE ENVELOPE DE 
PRÓXIMO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018 (PMP 05521/2018) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos 
e do parecer técnico do Departamento de Proteção dos Riscos e Agravos à Saúde, 
desclassifi cou, em 26/04/2018, as empresas Comercial Trading Ltda ME no item 04, 
por não atender às especifi cações do termo de referência, e Leonardo de Paiva Pavão 
ME, nos itens 1, 4 e 5, por não atender às especifi cações do termo de referência. 
Fica marcada a sessão para abertura de envelope dizendo conter documentos de 
habilitação dos próximos colocados, para o dia 08/05/2018, às 08h30, no mesmo 
local do evento anterior. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 291/2015 (PMP 32422/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 29/03/2018, ao contrato 048/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos 
em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade 
de oftalmologia, para realização de exames”, para prorrogação até 01/04/2019, e 
supressão de 15%, equivalente a R$ 73.778,40, passando o valor total do contrato 
para R$ 418.077,60, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Horus Serviços Médicos Ltda, o Sr André Luis Alvim Malta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.403, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Patrícia Mathia Vieira, com 
o fi m específi co de atuar na defesa do Sr. Geraldo Valeriano, nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 005/2017, constituído pela Portaria Interna nº 10.147, de 
29 de junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 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  27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.402, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Maria Cristina Ferreira 
Mariano, com o fi m específi co de atuar na defesa do Sr. Marco Aurélio Gonçalves 
Ribeiro, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2017, constituída 
pela Portaria Interna nº 10.148, de 29 de junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.401, DE 26 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Patrícia Mathia Vieira, com 
o fi m específi co de atuar na defesa do Sr. Otavio Augusto Monteiro de Castro, nos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.376, DE 13 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,  NOMEIA a servidora pública municipal Patrícia Mathia Vieira, com 
o fi m específi co de atuar na defesa da Sra. Silvia Regina Salgado, nos autos do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017, constituído pela Portaria Interna nº 
10.165, de 05 de julho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 10.377, DE 13 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Patrícia Mathia Vieira, com 
o fi m específi co de atuar na defesa da Sra. Doraci Ferreira Vitorino, nos autos do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2017, constituído pela Portaria Interna nº 
10.150, de 29 de junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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

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 DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Roberto dos Santos 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, 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: R.santos Recuperadora Me e Roberto dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 05.429.843/0001-21, CPF: 272.848.298-50
Execução Fiscal nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17211
Valor da Dívida: R$ 2.176,10

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro 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 DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Roberto dos Santos 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, 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: R.santos Recuperadora Me e Roberto dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 05.429.843/0001-21, CPF: 272.848.298-50
Execução Fiscal nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17211
Valor da Dívida: R$ 2.176,10

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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sportesE
Futsal Masculino joga neste feriado
colaborou com o texto:  bruna Silva

 
as equipes de futsal da Secre-

taria de esportes de Pindamo-
nhangaba estarão a todo vapor 
neste fim de semana e feriado.

começando nesta quinta-fei-
ra (26), a equipe Sub 20 mas-
culina, comandada pelo técnico 
lucas torão, auxiliado pelo téc-
nico adilson caju, vai até a cida-
de de Hortolândia para a estreia 
no Campeonato Estadual 2018.

Promovido pela Federação 
Paulista de Futsal, o campeonato 
contará com as 14 principais equi-
pes do estado, entre elas corin-
thians, Santos Fc, magnus Futsal 
e São José Futsal, que se enfren-
tarão em grupos único, turno e 
returno, fazendo uma extensa pri-
meira fase até o mês de outubro.

a expectativa é que a equi-
pe de Pindamonhangaba faça 
um bom campeonato, pois nos 
primeiros meses de 2018, par-
ticipou da taça São Paulo de 
Futsal, uma competição prepa-
ratória, tendo um ótimo desem-
penho jogando de igual para 
igual contra a forte equipe do 
corinthians, obtendo um resul-
tado de 4x2, no Ginásio do Par-
que São Jorge.

Sub 12, 14,  16 e 18

Dando sequência no fim de 
semana, as equipes das cate-
gorias de base masculina - Sub 
12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18, vão 
até a cidade de lorena no sába-
do (28) para uma rodada pelo 
Campeonato Metropolitano.  A 

participação das equipes que re-
presentam Pindamonhangaba 
na competição se dá através de 
uma parceria entre a Secretaria 
municipal de esportes - Semelp 
e o Projeto de lei de incentivo 
estadual “crianças Primeiros 
Passos” - Projeto Social Grêmio 
união e o clube associação atlé-
tica Ferroviária e tem sido de 
grande sucesso. No último final 
de semana, as equipes enfrenta-
ram, no Ginásio da Ferroviária, 
as equipes do São Paulo Fc e o 
aproveitamento foi de 100%, 
quatro vitórias em quatro jo-
gos. O Sub 18, comandada pelo 
técnico lucas torão, venceu 
por 5x1 e está em quarto lugar 
na chave, o Sub 16, comandado 
pelo técnico Silvinho, venceu 
por 4x2 e está na 9ª colocação, 

o Sub 14, comandado pelo técni-
co Pedro, venceu por 2x1 e está 
em segundo lugar na chave e o 
Sub 12, comandado pelo técnico 
marco aurélio, encerrou a roda-
da, vencendo por 4x0, ficando 
com a 8ª colocação no grupo. 

Agenda continua

completando a agenda de 
futsal, as equipes das catego-
rias de base voltam à quadra 
na terça-feira (1º/5), para jogar 
mais uma rodada da competi-
ção enfrentando as equipes do 
aec 100Zala, a partir das 13 
horas, no ginásio da associação 
Atlética Ferroviária. A parti-
da pode ser acompanhada por 
toda a população, pois a entra-
da é franca.

Guerreiras 
do Futsal 
conquistam 
bons resultados 
na Copa 
Mantiqueira

colaborou com o texto:   
bruna Silva

Na segunda-feira (23), 
a equipe feminina de futsal 
da Secretaria de Espor-
tes de Pindamonhangaba 
subiu a serra para disputar 
a semifinal da Copa Man-
tiqueira contra a equipe de 
São Bento do Sapucaí, em 
Campos do Jordão.

Com nova formulação e 
excelente aproveitamento, 
a equipe marcou nove gols 
na semifinal contra o time 
de São Bento do Sapucaí. 
Marcaram nesta partida 
as atletas: Waleska, Arin-
ne, Josi, Dani, Thayná e 
Samantha as Guerreiras 
Pinda venceram a semifinal 
com o time de São Bento do 
Sapucaí.

As meninas prosseguem 
na Copa Mantiqueira e dis-
putam a grande final nesta 
sexta-feira (27) às 20h30, 
em Campos do Jordão, 
contra o Desportivo Itália, 
principal equipe da cidade. 
As duas equipes reviverão 
a final do ano passado, em 
que as Guerreiras Pinda 
venceram por 2x1 e sagra-
ram-se campeãs.

“Jogo difícil pela frente. 
A equipe de Campos do Jor-
dão é a atual vice-campeã 
nos Jogos Regionais. É uma 
equipe adulta, jogam juntas 
há muito tempo, forte fisi-
camente... Nossa equipe é 
sub 20 e está buscando um 
melhor treinamento jogo a 
jogo. Apesar do confronto, 
estou confiante numa boa 
partida da equipe. Estamos 
evoluindo e nossa maior 
arma é a velocidade das 
meninas. Se conseguirmos 
impor nosso ritmo, acele-
rando o jogo, tenho certeza 
que faremos uma boa parti-
da” relata o técnico, profes-
sor Márcio Silva.

A equipe comandada pelo 
professor Márcio Silva pos-
sui apenas atletas Sub-20, e 
em 6 desafios disputados até 
o momento, entre amistosos 
e competições oficiais, acu-
mula 6 vitórias, com 100% 
de aproveitamento.

As Guerreiras de Pinda 
entram em quadra repre-
sentando Pindamonhanga-
ba, através da Secretaria 
de Esportes, e contam com 
parceiros como: Portal 
Express, Belgard, Skill, 
Clínica Equilíbrio, Portal 
R3, Gráfica e Editora São 
Benedito, Rúbya Psicóloga, 
Palma Odontologia, Lo-
jinha da Pri e Paixão Por 
Esporte.

A equipe de Ciclismo da Secretaria 
de Esportes da Prefeitura participou, no 
último domingo (22), da prova Gran Cup, 
em Ubatuba. O destaque da cidade foi a 
equipe feminina que ficou em 8º lugar na 
categoria acima de 30 com a atleta Gaby, 

e amador em 9º a ciclista Pamella.  
Participaram também a equipe mascu-

lina na categoria Sênior A que concluíram 
a prova na seguinte classificação Pau-
linho em 24º, Carlos Bambam em 30º, 
Aloísio em 38º e Zé Lucas em 48º.

A equipe tem parceria com Alfa 
Modernização, Arbo Vale, Academia 
Moviment, Gramado Churrascaria, Clíni-
ca Veterinária Sassaki, Geralis Seguros, 
Mandaglio Engenharia, Dú Costela e 
Neumacon.

Começa a Copa Futsal da “Escola de Esportes”

Equipe sub 20 masculina estreia no “Campeonato Estadual 2018”

EquipE dE CiClismo partiCipa dE prova Em ubatuba

colaborou com o texto:  
bruna Silva

Nesta sexta-feira 
(27), a Secretaria de 
Esportes de Pindamo-
nhangaba dá inicio à 
“II Copa de Futsal da 
Escola de Esportes”. 
O evento tem o intui-
to de reunir todos os 
alunos que praticam 
a modalidade nos 
ginásios de esportes 
da cidade.

A abertura da “II 
Copa de Futsal” será 
feita nesta manhã, no 
ginásio do Tabaú, às 
8 horas, com a pre-
sença das equipes que  
jogarão. A nomeação 
dos times foi designa-
da conforme os países 
que disputarão a 
Copa do Mundo 2018, 

na Rússia.
As categorias 

foram divididas em: 
Sub 12, Sub 14 e Sub 
17. No ano passado, os 
campeões foram: Sub 
12 ginásio do Zito, 
Sub 14 Ginásio do Pai 
João e Sub 17 ginásio 
do Araretama.

Os jogos desta sex-
ta-feira são, pela cate-
goria sub 12: Suíça x 
Inglaterra e Bélgica x 
Japão;  e pela catego-
ria Sub 14: Argentina 
x Itália e Sub 14 Brasil 
x Japão. Esta é a fase 
do primeiro turno. A 
competição deve aca-
bar no dia 6 de julho.

                                                              
Evento reúne 

alunos praticantes 
da modalidade nos 
ginásios da cidade
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Princesa linda! 

Quem comemorou onze anos de vida na última 
quarta-feira, 25 de abril, e recebe as felicitações de 
toda a Equipe Tribuna é a princesa Laura Mariano, 
fi lha da jornalista Aiandra. Ele comemorou a data 
ao lado da mãe e do pai Samuel Clayton, além de 
toda a família! Tudo de bom pra você, gatinha!

Casa cheia 

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina foi palco do show de lançamento do clipe 
“Vale a Lama” da Banda Daruê, no dia 21 de abril. Com a casa cheia, os músicos celebraram a fi nalização de 
um trabalho intenso que envolveu muita parceria e empenho. Parabéns a todos os envolvidos!  

Bênçãos infi nitas 

Para Adriana Dias, que completou mais um ano de vida na quarta-
feira, 25 de abril. Ela comemorou ao lado da mãe Elizabeth, do esposo 
Fábio, do fi lho Fernando (foto), de familiares e de amigos. Quem também 
deseja bênçãos eternas são: seu pai Ademir, seu irmão Alexandre, sua 
sobrinha Cecília e sua avó Vilma.   

Dose dupla!

Comemoração em dose dupla para a Bruna, que 
faz aniversário neste domingo, 29 de abril, e comple-
ta 13 anos de casamento no próximo dia 30. Ela vai 
festejar ao lado do maridão Marciano e dos fi lhos 
Marcos Paulo e João Pedro.

Felicidades!

Para Fábio Alves da Silva, ani-
versariante do sábado, 28 de abril. 
Ele recebe todo o carinho e votos de 
sucesso e prosperidade dos amigos 
e familiares, principalmente da 
mãe Alcídia.

Novo ciclo

Bênçãos sem fi m para Regiane Zucchi, aniversa-
riante deste domingo, dia 29 de abril. Parabéns, que 
seus novos 365 dias sejam cheios de paz, de alegria, 
de saúde e de muita luz. São os votos do esposo Marco 
Antônio, de todos os seus amigos e familiares.  

Alegria, alegria

E quem comemorou 12 aninhos no dia 19 de abril 
foi a estudante e atleta de Judô da Academia Art To-
ledo, Júlia Moreira Costa e Silva, a Juju. Ela recebeu 
os cumprimentos dos avós Licinio e Marília, dos tios 

Clayton, Daniela, Sandra e Luciano, da maninha Laís 
e dos pais Lekão e Ri. Felicidades!

Muita luz

Para o vereador Carlos Moura – Magrão, aniversa-
riante desta sexta-feira, 27 de abril. Ele recebe os para-
béns de todos os seus familiares e amigos, e em especial 
dos colegas do Legislativo.  

Tudo de bom!

Para Lucas Leonardo Muassab da Silva, que fez 
aniversário no dia 24 de abril. Ele recebe os “Pa-
rabéns” dos pais e em especial, muitos abraços da 
avó Marlene Muassab (com ele na foto).

Mais uma primavera

Quem completou mais um ano de vida no dia 26 de 
abril foi a “sempre sorridente” Milena Moreira (Bar 
do seu Ademir). Milena, que seu novo ciclo seja reple-
to de alegria, de bênçãos e de paz. Este é o desejo da 
sua fi lha Hellen (foto), de toda sua família e dos seus 
amigos.
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Gabriela Zola

Felicidade 
ao casal

Erika e Júnior, 
que completaram 
4 anos de casados 
no dia 26 de abril. 
Eles receberam o 
carinho dos fami-
liares e beijinhos 
do fi lhinho João 
Paulo e dos ami-
gos. Deus abençoe 
com muita paz e 
felicidade.
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