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Muita cultura tradicional, gastronomia, 
shows e diversão fi zeram parte do “2º Festi-
val Tropeiro do Vale do Paraíba”, realizado 
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, no 
último fi m de semana, no Parque da Cidade. 

A estimativa é que, no mínimo, 50 mil pessoas de Pinda e cidades da região passaram pelo festival

CE “Zito” recebe quadra de futebol society
A Prefeitura inaugurou, na quinta-feira (17), a primeira quadra pública de futebol society de Pindamo-

nhangaba, no CE José Ely de Miranda, o “Zito”, em Moreira César, nomeada como “Elenil José de Souza”.

Autoridades municipais, familiares do homenageado e população participaram do evento, que teve uma partida 
inaugural com os alunos das escolas de esportes da Semelp
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Sessão plenária solene da APL
A APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras informa a aca-
dêmicos, amigos da entidade e à 
população interessada em parti-
cipar de seus eventos culturais e 
artísticos, que a sessão plenária 
solene deste mês será nesta quin-
ta-feira (24), às 19h30, no Museu 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina.

Segundo a presidente da APL, 
Elisabete Guimarães, em caráter 

excepcional, a sessão, que normal-
mente ocorre toda última sexta-fei-
ra do mês, será antecipada para 
esta quinta-feira. O local também 
muda, em vez de ser em sua sede, 
no Palacete 10 de Julho, ocorrerá 
no Palacete Visconde da Palmeira 
(sede do museu).

“Após a palestra programada 
para o evento, com a curadora da 
Pinacoteca do Estadode São Paulo, 

Dra. Fernanda Pitta,tema: Almei-
da Jr., Vida e Obra”,  será inau-
gurada a Sala APL no museu, um 
novo espaço que a nossa Academia 
de Letras terá para exposições e di-
vulgação de nossas atividades”, co-
menta Bete Guimarães.

Confi ra abaixo o convite elabora-
do pelo acadêmico José Luiz Gânda-

ra Martins – cadeira nº 20H

Alunos do Cmei  Sá Maria emocionam 
mães com apresentação especial

A Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo 
(Univesp) abriu inscri-
ções para mais de 18 mil 
vagas do vestibular do 2º 
semestre de 2018, desti-
nadas a 116 polos de todo 
o Estado. Serão oferecidos 
cinco cursos de Educação 
à Distância: Engenharia 
de Produção, Engenharia 
de Computação, Licen-
ciaturas em Matemática 
e Pedagogia, além de Tec-
nologia em Gestão Públi-
ca, parceria com o Centro 
Paula Souza. As inscrições 
terminam dia 19 de junho 
e devem ser feitas pelo site 
www.vunesp.com.br (link 

“Univesp- Processo Sele-
tivo 2º Semestre 2018”).

Não há limite de idade 
e o custo da inscrição é 
de R$ 45,00. Até quarta-
feira (23), todas as pesso-
as inscritas no Cadastro 
Único do Governo Federal 
(CadÚnico) terão isen-
ção da taxa. Os cursos são 
totalmente gratuitos. As 
provas serão realizadas no 
dia 8 de julho, às 14 ho-
ras, de forma presencial 
nas cidades que englobam 
diversas regiões do Esta-
do de São Paulo. A lista 
completa de municípios e 
polos também está dispo-
nível no site da Vunesp.

Pelo sucesso de público a segunda edição 
do “Festival Tropeiro do Vale do Paraíba” 
cumpriu sua missão. Em três dias de evento, 
mais de 50 mil pessoas passaram pelo local. 

Pessoas de todas as idades disputavam o 
melhor lugar: seja para ouvir uma boa músi-
ca ou para aproveitar as opções gastronômi-
cas – que estavam de “encher os olhos”.

O evento, que aconteceu no Parque da Ci-
dade, levou cultura tradicional, gastronomia, 
concurso, shows, missa sertaneja e muita 
diversão para todas as famílias que presti-
giaram a festa. 

Organizada pela secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da Prefeitura por meio 
do Departamento de Turismo, o evento con-
tou com o apoio de diversos setores públicos, 
além de parcerias com empresas particula-
res e comitivas de diversas cidades do Vale 
do Paraíba. A proposta agora é consolidar 
o evento como “uma das principais festas da 
região”.

Grupo de idosos fará ação 
pelo ‘Dia do Abraço’

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
 
Neste mês de maio, o 

Cmei “Maria Aparecida 
Gomes – Sá Maria” tra-
balhou com os alunos o 
“Dia das Mães”, desenvol-
vendo atividades relacio-
nadas ao tema, buscando 
expressar todo carinho e 
admiração que a comuni-
dade tem pelas mamães.

As crianças realizaram 
uma apresentação emo-
cionante com as músicas 
“Tum Tum Tum” e “Aos 
olhos do Pai”, além de 
participarem de um ví-
deo onde puderam falar 
o que sentiam pelas ma-
mães. Foi realizada tam-
bém uma encenação dra-
matizada pelo berçário 
com frases para as mães, 
e a festa se encerrou com 
surpresa da colaboradora 
mirim, Maria Eduarda, 
que apresentou uma peça 
de balé.

As mães fi caram emo-
cionadas e satisfeitas com 
tudo que foi preparado 
com tanto carinho para 
elas, como afi rma a ma-
mãe Jocimara: “É muita 
dedicação nessa creche, a 
gente se sente importan-
te, toda equipe está de pa-
rabéns, pensam sempre 
na família!”, disse.

“É bastante motivador 
perceber que a família 
participa sempre junto 
com a Unidade Escolar, 
buscando uma educação 
com qualidade”, ressaltou 
a professora corresponsá-
vel, Adriana Cristina Pe-
reira Vasconcelos Ribeiro.

As crianças realizaram apresentações musicais e emocionaram as mamães

Um grupo de ido-
sos do Lar São Vicente 
de Paulo, de Pindamo-
nhangaba, fará uma 
ação social em comemo-
ração ao “Dia do Abra-
ço”, nesta terça-feira 
(22), na praça Monse-
nhor Marcondes.

A iniciativa é das 
professoras Letícia Go-
dinho e Flávia do Ama-
ral, da Fundação José 
Carlos da Rocha, cujo 
objetivo é levar cons-
cientização sobre a im-
portância do abraço 
como gesto de carinho e 
afeto e valorizar a união 

entre as pessoas, sobre-
tudo reconhecendo a 
importância que o idoso 
tem na construção da 
sociedade.

Os vovôs e as vovós 
estarão com sete carta-
zes feitos por eles mes-
mos com mensagens 
sobre o “Dia do Abra-
ço”. Dentre as frases 
estão: “Quero um abra-
ço”, “Abraço grátis”, 
“Preciso de um abraço” 
e também uma pergun-
ta: “Tenho um abraço 
para de dar. Você quer 
que eu leve ou vem 
buscar?”.

As pessoas que acei-
tarem o abraço ganhar 
ãolembrancinhas feitas 
pelos próprios idosos. 
“Eles confeccionaram 
desenhos de bonecos, 
que foram transforma-
dos em imãs de gela-
deira. É uma maneira 
singela que eles encon-
traram para agradecer 
às pessoas que derem 
os abraços”, explicou-
Letícia Godinho.

De acordo com ela, o 
grupo sairá do Lar por 
volta das 14h30 para ir à 
praça, onde devem fi car 
até as 16 horas.

Univesp abre inscrições para 
o vestibular do 2º semestre

Resgatando 
a cultura regional   
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idadeC
Pinda atinge mais de 60% da meta 
de vacinação contra a influenza

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUnA SiLvA

 
A Secretaria de Saúde da Pre-

feitura de Pindamonhangaba dá 
continuidade nesta semana à 
Campanha nacional de vacina-
ção contra a Influenza.

Com a vacina trivalente – que 
possibilita a imunização aos vírus 
Influenza A, Influenza B e outros 
vírus respiratórios –, a vacinação 
está disponível nos locais: Ciaf, 
Araretama II, Crispim, Cisas, Ci-
dade Nova e Terra dos Ipês, de 
segunda a sexta-feira, dentro do 
horário de atendimento: das 8  
às 11 e das 13 às 16 horas.

As pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários: grávi-
das, mulheres que deram à luz 
recentemente, crianças com 
menos  5 anos, idosos, indíge-
nas, trabalhadores da área da 
saúde, comorbidades, profes-
sores e indivíduos privados de 
liberdade que ainda não se vaci-
naram devem se dirigir ao posto 
de vacinação mais próximo.

Conforme dados divulgados 
na sexta-feira (18), pela Vigilân-
cia Epidemiológica, 20.040 doses 
foram aplicadas desde o início da 
campanha. A meta para este ano 
em Pindamonhangaba é de imu-
nizar 32.000 pessoas, atualmen-
te a cidade conta com 62,24% da 

Faculdade oferece mais de 
600 vagas em cursos gratuitos

meta atingida. A campanha segue 
até o dia 1º de junho.

“A vacinação é a única ma-
neira de se imunizar contra a In-

fluenza, se mantendo resistente 
à doença”, ressalta o diretor da 
Vigilância Epidemiológica, Ra-
fael Lamana. Além da vacina, 

Lamana orienta a população 
para tomar alguns cuidados de 
prevenção como: constante hi-
gienização das mãos, ao tossir 

ou espirrar proteger com lenços 
ou mãos, manter os locais sem-
pre bem arejados e evitar aglo-
merações.

Mais de 20 mil pessoas já foram imunizadas. Meta para este ano é de 32 mil

Para as pessoas que preten-
dem aprimorar o crescimento 
pessoal e profissional e, con-
sequentemente, ampliar suas 
oportunidades na carreira, a 
Anhanguera lançou uma edição 
dos seus cursos gratuitos em 
diversas áreas do conhecimento. 
Na unidade de Pindamonhanga-
ba, estão disponíveis mais de 600 
vagas em áreas como recursos 
humanos, engenharias, pedago-
gia, administração, entre outras.

As capacitações começaram 
na segunda-feira (21) e seguem 
até o dia 29 de maio. Na ocasião, 
será transmitida uma palestra 
exclusiva, no dia 29, às 19 horas, 
com Leila Navarro, palestrante 
brasileira com reconhecimento 
internacional, que abordará o 
tema ‘Nosso futuro depende das 
escolhas que a gente faz - trans-

forme-se e assuma o protagonis-
mo da sua vida’.

Para participar é necessário 
ter ensino médio completo. As 
inscrições devem ser realiza-
das com antecedência pelo site 
http://evento.canalconecta.com.
br/. Ao final, todos os alunos re-
ceberão certificado de conclusão.

A programação inclui cursos 
como Introdução em Libras; Ima-
gem pessoal; Gerenciamento de 
obras; Carreira em pauta; Redes 
sociais e mercado de trabalho; 
Carreiras, mercado e a escolha da 
profissão; Técnicas de coaching; e 
Introdução à indústria 4.0.

Informações sobre datas, 
horários e inscrições podem ser 
feitas no site. A Anhanguera de 
Pindamonhangaba fica na av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
3.344 (Campo Alegre).

Cmei enCerra projeto 
Com ato solidário 

Toda a comunidade se uniu arrecadando roupas que serão doadas

COLOBOROU COM O TEXTO:
JEnnifER GOnçALvES

 
O Cmei Marli Lemes 

de Moura Camargo, no 
Ipê I, realizou na última 
sexta-feira (18), o en-
cerramento do projeto 
“Coração Solidário”.

A unidade criou o 
projeto com o intuito de 
transmitir valores visan-
do contribuir na forma-
ção da criança e cons-

cientizar a comunidade 
escolar do papel social  
do Cmei.

Com a participação 
dos pais, alunos, funcio-
nários e demais envolvi-
dos, foram arrecadadas   
roupas e sapatos, desti-
nados à comunidade do 
bairro Cruz Pequena.

A Primeira Igreja Ba-
tista de Pindamonhanga-
ba (PIBP), sob a direção 
do pastor Esio Moreira, 

esteve presente auxilian-
do para que as doações 
cheguem até as famílias 
que necessitam do bene-
fício.

“Neste dia a emoção 
tomou conta do Cmei, e 
a equipe está agradecida 
pela receptividade em 
que a comunidade abra-
çou nosso projeto”, co-
mentou a professora cor-
responsável Vânia Maria 
de Oliveira Andrade.
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 0800-707-9272

357m² a.t.,  Av. dos Ipês c/ 
R. das Hortências, Pq. Flor do Vale. 

Inicial R$ 259.175,00 
(PARCELÁVEL) 

CASA 141M²
 EM TREMEMBÉ/SP 

Entre os cursos 
oferecidos está 
“Introdução em 
Libras”

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 098/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr.(a) MARIA 
DE JESUS SILVA,   responsável pelo imóvel situado a Rua ANTONIO MARCONDES 
DO AMARAL, s/nr. – Bairro CARDOSO  , inscrito no município sob a sigla 
SO21.04.02.009.000, quadra  , lote, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.017, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março 
de 2007, alterada pela Lei nº 4.725, de 04 de dezembro de 2007, 

R E S O L V E: 

Art.1º NOMEAR os senhores abaixo para constituírem o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – CACS FUNDEB, 
a saber: 

a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
1º Titular: Luciana de Oliveira (recondução)
1º Suplente: Júlio César Augusto do Valle

2º Titular: Rosemeire de Oliveira Nascimento (recondução)
2º Suplente: Rosalina de Fátima dos Santos Picolo (recondução)
  
b) REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PÚBLICA
Titular:  Márcia Duque dos Santos
Suplente:         Kate Itacy dos Santos

c) REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
Titular:  Maura Benedita dos Santos Ribeiro (recondução)
Suplente:  Fabíola Queiroz (recondução)
 
d) REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
DAS ESCOLAS BÁSICAS 
Titular:  Márcia Aparecida Pereira Gomes (recondução)
Suplente:  Luciana da Silva (recondução)

e) REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PÚBLICA
1º Titular: Delosmar Aparecido Rodrigues Santos Alves (recondução)
1º Suplente: Fabrícia Guillon de Abreu (recondução)

2º Titular: Edinaldo José dos Santos (recondução)
2º Suplente: José Orlando Gonçalves Duque (recondução)

f) REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
PÚBLICA
1º Titular: Ariel Duque de Paulo [Ensino Médio]
1º Suplente: João Victor Avelino Sampaio Faria [Ensino Médio]

2º Titular: Waldir Luiz Gonçalves [EJA] (recondução)
2º Suplente: Gildevan Castro Alves [EJA] (recondução)

g) REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Érika Fernanda Gomes da Silva (recondução)
Suplente: Maura Prado Vieira (recondução)

h) REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular: Maria Helena dos Santos Villa Nova (recondução) 
Suplente: Juliana Bertolino (recondução)

Art. 2º O mandato dos membros do conselho será de 2 (dois) anos com início em 14 
de setembro de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de 
setembro de 2017.

Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal    

     
Julio Augusto do Valle

Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 17 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

LEI Nº 6.122, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criado o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, que 
se constitui em Órgão local na conjugação de esforços entre o Poder Público e 
a Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo, para o assessoramento 
da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do 
município de PINDAMONHANGABA.
§ 1o O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação 
secreta, permitida a recondução.
§ 2o O Secretário Executivo será designado pelo presidente eleito, bem como 
o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.
§ 3o As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus 
representantes, titular e suplente, por ofício diretamente à presidência do 
COMTUR, e que tomarão assento no Conselho com mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos por ofício de suas Entidades dirigido à presidência 
do COMTUR.
§ 4º  Na ausência de Entidades Específi cas para outros segmentos, as 
pessoas que os representem poderão ser indicadas por profi ssionais da 
respectiva área ou, então, pelo COMTUR, desde que haja aprovação de dois 
terços dos seus Membros em votação secreta, e podendo ser reconduzidas 
por quem os tenham indicado. 
§ 5º As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas 
que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da 
cidade poderão ser indicadas pelo COMTUR para um mandato de dois anos, 
com a aprovação de dois terços dos seus Membros em votação secreta e, 
também, poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.
§ 6o Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, 
que não poderão ser em número superior a um terço do COMTUR, serão 
indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, 
também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.
§ 7o Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente Artigo, após o 
vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos 
com direito à voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do 
COMTUR os ofícios com as novas indicações.
§ 8o As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste Artigo poderão ser 
feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas 
Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus 
mandatos, datas essas que serão controladas pelo Secretário Executivo.   
§ 9o Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou 
federais, agraciados por esta Lei, automaticamente serão considerados 
membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os 
seus respectivos suplentes.

Art. 2o  O COMTUR de  PINDAMONHANGABA   fi ca assim constituído:
Do Poder Público: 

a) Um representante do Turismo;
b) Um representante da Cultura;
c) Um representante do Meio Ambiente;
d) Um representante da Educação;
e) Um representante do Departamento de Agricultura.

Da Iniciativa Privada: 

a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados;
c) Um representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
d) Um representante das Agências de Turismo;
e) Um representante dos Guias de Turismo;
f) Um representante dos Transportadores Turísticos;
g) Um representante dos Urbanistas;
h) Um representante do Artesanato;
i) Um representante do turismo de Aventura;
j) Um representante do Núcleo Turístico de Ribeirão Grande: e,
k) Um representante do Núcleo Turístico de Piracuama;
l) Um representante da Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba - ACIP

Parágrafo Único.   Cada representação entende-se um titular e um suplente.

Art. 3o Compete  ao  COMTUR  e  aos  seus  Membros :
a) Avaliar, opinar e propor sobre:
 a.1) a Política Municipal de Turismo;
 a.2) as Diretrizes Básicas observadas na citada Política;
 a.3) Planos anuais ou tri anuais que visem o desenvolvimento e a                  
expansão do Turismo no Município;
 a.4) os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
 a.5) os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos.  

b) Inventariar, Diagnosticar e manter  atualizado  o  cadastro  de  informações  
de  interesse  turístico  do  Município  e  orientar  a  melhor  divulgação  do  que  
estiver  adequadamente  disponível;

c) Programar e executar amplos debates sobre os temas de interesse turístico  
para  a  Cidade e Região, ouvindo observações das pessoas envolvidas 
mesmo que estranhas ao Conselho, bem como de pessoas experientes 
convidadas;

d) Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo, do  Município  
ou  fora  dele, sejam ou não ofi ciais, para um maior aproveitamento do 
potencial local;

e) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao 
pleno exercício de suas funções, bem  como  modifi cações  ou  supressões  
de  exigências administrativas ou regulamentares que difi cultem as atividades 
de turismo  em seus diversos segmentos;

f) Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando 
incrementar o fl uxo de turistas e de eventos para a Cidade;

g) Propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos 
municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o  objetivo  
de  prover  a  infraestrutura local adequada à implementação do Turismo em 
todos os seus segmentos;

h) Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município 
participando de Feiras, Exposições e Eventos, bem como apoiar a Prefeitura 
na realização de Feiras, Congressos, Seminários, Eventos e outros, 
projetados para a própria cidade;

i) Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo 
no Município, emitindo parecer relativo a fi nanciamento de iniciativas, planos, 
programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em 
geral;

j) Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas Secretarias nos 
assuntos pertinentes sempre que solicitado.

k) Formar Grupos de   Trabalho   para   desenvolver  os  estudos  necessários  
em  assuntos específi cos,  com  prazo  para  conclusão  dos  trabalhos  e  
apresentação  de  relatório   ao  plenário;

l) Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de 
Serviços Turísticos no Município;
m) Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou 
União, opinar e deliberar sobre os mesmos;

n) Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do 
Município a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que 
ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;

o) Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;

p) Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que 
atendam à sua capacidade turística;

q) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor 
medidas pertinentes  à  melhoria  da  prestação dos serviços turísticos locais; 

r) Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para 
o Dadetur – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos, conforme a Lei Estadual Complementar 1.261/2015.

s) Conceder homenagens às pessoas e  instituições  com  relevantes serviços 
prestados na área de turismo;

t) Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente em escrutínio secreto na 
primeira  reunião  de  ano  par;   e,

u)  Organizar  e  manter  o  seu  Regimento  Interno.  

Art.  4o  Compete ao Presidente do COMTUR:  
a) Representar o COMTUR em suas relações com terceiros;  
b) Dar posse aos membros do COMTUR;  
c) Defi nir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;  
d) Acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões, cujo espaço 
não poderá ser superior a 60 dias;  
e)  Indicar  o  Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário Adjunto   
f) Cumprir as determinações soberanas do plenário, ofi ciando os destinatários 
e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte;  
g) Cumprir e fazer cumprir  esta  Lei, bem como o Regimento Interno a ser       
aprovado  por  dois  terços  dos seus Membros;   e,
h)  Proferir o seu voto apenas para desempate.                                             
 
Art. 5o Compete ao Secretário Executivo:  
a) Auxiliar o Presidente na defi nição das pautas;  
b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniões;  
c) Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a      
Secretaria e o Expediente;  
d) Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do COMTUR 
e) Prover todas as necessidades burocráticas; e, 
f ) Dirigir os trabalhos do Presidente na reunião, na ausência deste último.

Art.  6o Compete aos Membros do COMTUR:  
a) Comparecer às reuniões quando convocados;  
b) Em escrutínio secreto, eleger  o  Presidente  do  Conselho  Municipal  de 
Turismo.
c) Levantar ou relatar assuntos de interesse Turístico;  
d) Opinar e deliberar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento Turístico 
do Município ou da Região;  
e) Não permitir que sejam  levantados  problemas  políticos partidários;  
f) Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específi cas, podendo contar 
com assessoramento técnico especializado se necessário; e,  
g)  Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões 
soberanas do COMTUR.
h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros, 
assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive do  
presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados; e,
i) Votar nas decisões do COMTUR.

Art. 7o O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante 
a maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta minutos após 
a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em 
qualquer data e em qualquer local.
§ 1º As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, 
exceto em se tratando de alteração do Regimento Interno, caso em que serão 
necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, nos 
casos previstos nos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo 12.
§ 2º Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também, os 
suplentes. Os Suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos 
Titulares, e, direito à voz e voto quando da ausência daquele.

Art. 8o Perderá a representação o Órgão, Entidade ou Membro que faltar a 03 
(três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano.
Parágrafo  Único.  Em casos especiais, e por encaminhamento de dez por 
cento dos seus membros, o COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a re 
inclusão de membros eliminados pelo “caput” deste Artigo, mediante a 
aprovação em escrutínio secreto e por maioria absoluta.

Art. 9o  Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o COMTUR poderá 
expulsar o membro infrator, em escrutínio secreto e por maioria absoluta, sem 
prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação 
de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior.

Art. 10 As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a 
necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público 
que queira assisti-las.
Art. 11  O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com 
a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde 
que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus Membros.

Art. 12 O COMTUR poderá prestar homenagens à personalidades ou 
entidades, desde que a proposta seja aprovada, em escrutínio secreto, por 
dois terços de seus Membros ativos.  

Art. 13 A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das 
reuniões do COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os 
materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas 
reuniões.

Art. 14 As funções dos Membros do COMTUR não serão remuneradas.

Art. 15 O presidente eleito, independentemente se em ano par ou ímpar, terá o 
vencimento do seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte.

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, “ad referendum” 
do Conselho.

Art. 17 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.393, de 15 de dezembro 
de 1997.                          
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 17 de maio 
de 2018. 

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 55/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 027/2018 (PMP 06406/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção química de caixas 
d’água e reservatórios, a serem executados nos prédios e unidades escolares da 
secretaria municipal de educação pelo período de 12 meses”, para o dia 05/06/2018, 
com entrega dos envelopes às 08h00 e início da sessão às 08h30, por motivo do 
termo de referência ter sido publicado o anterior sem a correção feita pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais elétricos para serem utilizados em diversas obras/manutenções no 
município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do departamento de serviços 
municipais”, para análise dos questionamentos. 
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Palacete 10 de Julho tem exposição “Mulheres de Fibra”

Participação em seminário visa levar 
melhorias para bibliotecas de Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, na quin-
ta-feira (17), a primeira quadra 
pública de futebol society de 
Pindamonhangaba, no Centro 
Esportivo José Ely de Miranda 
“Zito”, em Moreira César.

Autoridades municipais, fa-
miliares do homenageado e po-
pulação participaram do even-
to, que teve a partida inaugural 
com os alunos das escolas de 
esportes da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

A quadra é resultado do con-
vênio entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Semelp com o Governo do Es-
tado. Integra o programa “100% 
Esporte para Todos”, instituído 
pela Secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude do Estado de 
São Paulo, através da resolução 
número 9, de 20 de março de 
2017.

A quadra de futebol socie-
ty recebeu a denominação de 
“Elenil José de Souza” como 
forma de homenagear este 
grande esportiva e incentiva-
dor do esporte. Nascido em 19 
de agosto de 1949, em São Pau-

lo, Elenil mudou-se para Pinda 
com 7 anos, adotando a cidade 
como sua terra natal. Jogou 
futebol por vários clubes da 
cidade, acumulando diversos 

Alunos das escolas de esportes da Semelp participaram de uma partida inaugural

títulos, também no voleibol. 
Foi Mestre em Educação Física 
pela Esefic - Escola Superior de 
Educação Física de Cruzeiro, 
onde lecionou por mais de 25 

anos nas cadeiras de voleibol 
e futsal. Também lecionou na 
Unesp de Guaratinguetá. Fale-
ceu em 12 de janeiro de 2011, 
deixando cinco filhos: Elenil 

Júnior, Diego, João Gabriel, 
Gabriel e Emily.

A quadra de society estará à  
disposição para uso da população, 
mediante agendamento no local.

colaborou com o tExto:
BrUNA SILvA

O Departamento de Cultura da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
apresenta, neste mês, a exposição 
de artistas plásticas no Palacete 10 
de Julho.

Com a “1ª Mostra Coletiva de Artes 
- Mulheres de Fibra”, conta com o tra-
balho de várias artistas: márcia miran-
da, Melissa dos Santos, Elisa Oliveira, 
Andreia Santos e Janaína Mattos. 
Nesta exposição são utilizadas telas 
e máscaras para expressar através de 
cores vivas a magnitude da arte repre-
sentando a figura feminina.  

“Na verdade estou fazendo uma 
homenagem póstuma para uma ar-
tista plástica, Mércia Molinari, que 
faleceu ano passado, através da 
máscara”, afirma a professora e ar-
tista plástica Janaína Mattos. Com 
a inspiração na relação de amizade 
com Mércia, Janaína relata que re-

cebeu o incentivo da amiga. “Para 
mim, isso vai além da admiração, 
sendo uma satisfação poder home-
nagear a Mércia pela segunda vez, 
ainda mais nesta exposição, con-
quistamos uma notoriedade eleva-
da”, relata a artista plástica.

Já para Márcia, seu processo de 
criação se deu através de um projeto 
chamado revelarte, que busca pro-
mover a arte e incentivar a produção 
artística. Este projeto voltava-se para 
artistas plásticas que se auto-retrava-
vam ou retratavam outras mulheres. 
“Desta vez, foi um projeto pensado 
nas mulheres de fibra, aquelas que 
lutam para criar seus filhos, que tra-
balham e têm sempre uma história 
para nos contar”, comenta Márcia.

A “1ª Mostra Coletiva de Artes   - 
Mulheres de Fibra” pode ser visitada  
até o dia 30 de maio, das 8 horas às 
17 horas, de segunda a sexta-feira, no 
Palacete 10 de Julho, que fica na rua 
Deputado Claro César, 33, centro.

Visitantes na Mostra Coletiva de Artes

Para levar cada vez mais me-
lhorias para as bibliotecas públi-
cas municipais, os funcionários 
das unidades estão constantemen-
te participando de treinamentos e 
reciclagem de conhecimentos. No 
dia 17 de maio, duas funcionárias 
das bibliotecas de Pindamonhan-
gaba - Nair da Silva Cavalcante 
de Souza Oliveira e Roseli Antoni 
Soares da Costa - e a bibliotecá-
ria Rosilene de Cássia Cardoso, 
participaram do seminário “A 
Biblioteca Pós Gutenberg: Políti-
cas para Informação Pública”, que 
ocorreu no auditório da biblioteca 
Brasiliana, Cidade Universitária 
da USP.

O seminário teve como objetivo 
discutir a Informação Pública no 
ambiente brasileiro, debatendo 
sobre o futuro das bibliotecas e 
sua necessidade de modernização. 
O Seminário enfatizou a impor-
tância das bibliotecas promove-
rem ações culturais, serem fontes 
de informações e prestação de 
serviço à comunidade e, principal-

mente, estarem preparadas para 
a era tecnológica, aproveitando o 
avanço tecnológico como aliado, 
utilizando-se de livros digitais e de 
um sistema informatizado para 
cadastro e consulta dos materiais 
que fazem parte do acervo da 
biblioteca. Foram citados como 
exemplos as bibliotecas do Para-
ná, que possuem tablets para uti-
lização dos usuários e um painel 
eletrônico no qual aparecem as 
vagas de emprego disponibiliza-
das, diariamente.

Também foi explorada a ideia 
de utilizar o ‘Espaço da Biblioteca’ 
como ponto de encontro para dis-
cussões de livros, apresentações 
teatrais, oficinas literárias, enfim 
que a Biblioteca seja um espaço 
atrativo e agradável, com um 
atendimento cortez para que as 
pessoas sintam-se bem e retornem 
constantemente.

As participantes do seminário 
voltaram empolgadas e com muita 
ideias para serem implantadas nas 
unidades de Pindamonhangaba.

ESpEtáCulo CiEntífiCo EnSinA AlunoS 
SobrE A prESErVAção do MEio AMbiEntE

colaborou com o tExto:
JENNIFEr GONçALvES

 
No dia 7 de maio, a Secreta-

ria Municipal de Educação, em 
conjunto com a Novelis e o grupo 
teatral “Diverte Teatro viajan-
te”, proporcionaram aos alunos, 
professores e pais da Escola Mu-
nicipal Professor Paulo Freire a 
experiência de debater de forma 
divertida um sério problema da 
atualidade: a sustentabilidade do 
meio ambiente.

O objetivo da peça é desper-
tar em toda sociedade o interes-
se em ajudar a preservar o meio 
ambiente. Eles utilizam a ludici-
dade e o mundo do faz de conta, 
para efetivar conceitos e hábitos 
necessários para conservação dos 
recursos naturais.

Os artistas preparam um ce-
nário para inserir o público no 
mundo da ciência, envolvendo 
a plateia e levando a participar 
das ações ativamente. “Todos se 
divertiram e o objetivo maior da 
peça ‘reciclagem Divertida’ foi 

atingido com excelência. Ensinar 
de maneira concreta, bem-humo-
rada e participativa o destino cor-
reto do lixo em suas variedades”, 
explicou a professora correspon-
sável Fabíola Queiroz.

ao final do espetáculo, todos 
puderam participar de um ba-
te-papo, comentando sobre as 
informações que mais lhe chama-

ram atenção.
“Enfim, mais uma ação bem-

sucedida e multiplicadora que 
veio ao encontro dos projetos de 
responsabilidade social desenvol-
vidos por esta unidade escolar du-
rante este ano letivo, com foco no 
meio ambiente e no indivíduo que 
faz uso desse meio”, completou a 
professora Fabíola.

As crianças participaram ativamente durante o espetáculo
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TERÇA-FEIRA

“Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba” lota Parque da Cidade

Muita cultura tradicio-
nal, gastronomia, shows 
e diversão fizeram parte 
do “2º Festival Tropeiro 
do Vale do Paraíba”, re-
alizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
neste fim de semana, no 
Parque da Cidade. Com 
a presença de grande pú-
blico, o evento foi aberto 
na sexta-feira (18), com 
o concurso “Rainha do 
Tropeiro”, elegendo Jú-
lia Vargas como Rainha; 
Crislaine Carneiro como 
Primeira Princesa; e Car-
la de Mello como Segun-
da Princesa.

No sábado (19) e do-
mingo (20), o Parque da 
Cidade ficou novamente 
lotado, tanto para almo-
ço como para prestigiar 
as atrações: “Prova dos 
Três Tambores”, mani-
festações culturais como 
Moçambique, shows, com 
Davi Villa - que encerrou 
o sábado - e “Cajú e Cas-
tanha”, que fecharam o 
domingo e a festa.

A cavalgada na manhã 
de domingo foi uma atra-
ção a parte, com a partici-
pação de mais de 700 cava-
leiros, recebidos no Parque 
da Cidade e participaram 
da missa sertaneja celebra-
da pelo Frei Laércio.

A organização do festi-
val ficou a cargo da equipe 
do Departamento de Tu-
rismo, da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
da Prefeitura. Durante os 

três dias de festa, nenhu-
ma ocorrência policial foi 
registrada. A estimativa 
é que, no mínimo, 50 mil 
pessoas de Pinda e de cida-
des da região, como Tauba-

té, Roseira, Tremembé, 
Caçapava, Jambeiro, São 
José dos Campos, Sul de 
Minas e até um grupo de 
Santa Catarina passaram 
pelo festival.

“Gostaria de agradecer 
a todos que colaboraram 
para o sucesso do even-
to, em especial ao De-
partamento de Turismo, 
que resgatou o festival 

tropeiro. Nossa meta, 
agora, é consolidá-lo 
como uma das principais 
festas da região”, desta-
cou o prefeito Isael Do-
mingues.

Mais de 50 mil pessoas passaram pelo local nos três dias de festa
Divulgação
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Cavalgada contou com  a participação de mais de 700 cavaleiros

As vencedoras do concurso “Rainha dos Tropeiros”: Júlia Vargas (Rainha); 
Crislaine Carneiro (1ª Princesa): e Carla de Mello (2ª Princesa)
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