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Em breve, Pindamonhangaba terá um Pronto-
Socorro reformado, com ampliação de serviços, 
adequado e mais organizado para um atendimen-
to humanizado, com segurança e respeito à po-

pulação. As obras de reforma, iniciadas em 2017, 
tiveram sua primeira fase fi nalizada no andar su-
perior e, na próxima semana, seguem para a par-
te da frente do térreo.

PÁGINA 3

As obras foram fi nalizadas no piso superior e chegarão ao térreo na próxima semana
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Vou tentar explicar 
da forma mais sim-

ples possível esta agenda 
que todos deveriam saber e 
ter informações.

Na sede da ONU, em 
Nova York, em setembro 
de 2015, líderes mundiais 
reuniram-se, e decidiram 
um plano de ação para 
erradicar a pobreza, pro-
teger o planeta e garantir 
que as pessoas alcancem 
a paz e a prosperidade: a 
Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sus-
tentável, a qual contém 
o conjunto de 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A Agenda 2030 e os 
ODS afi rmam que para 
pôr o mundo em um 
caminho sustentável é 
urgentemente e necessá-
rio tomar medidas ousa-

das e transformadoras. 
Os ODS constituem uma 
ambiciosa lista de tarefas 
para todas as pessoas, em 
todas as partes do mun-
do, a serem cumpridas 
até 2030. Se cumprirmos 
essas metas, seremos a 
primeira geração a er-
radicar a pobreza ex-
trema e iremos poupar 
as gerações futuras dos 
piores efeitos da mudança 
climática.

Em linhas gerais é isso 
o que diz a agenda 2030, 
que é o prazo fi nal para 
que todos os ODS estejam 
fi nalizados ou cumpridos 
ou realizados, como quei-
ra. É um relógio que anda 
nos nossos calcanhares e 
todos somos responsáveis 
por este cumprimento, 
mas poucos ainda tem 
o domínio do que são 

as ODS e como podem 
ajudar.

Vou tentar nesta e nas 
próximas colunas trazer 
todos os 17 ODS e mos-
trar formas que podemos 
ajudar individualmente o 
cumprimento deles.

Começando pelo 
objetivo 1 – Erradica-
ção da pobreza.

Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, 
em todos os lugares.

O grande desafi o é 
acabar com a pobreza 
extrema, hoje são mais de 
700 milhões de pessoas 
vivendo, globalmente, 
com menos de US$ 1,90 
(R$ 7,22) por dia e mais 
da metade da popula-
ção global vivendo com 
menos de US$ 8,00 (R$ 
30,40) por dia.

Dentro deste objetivo 

existem várias metas a 
serem atingidas e o nosso 
papel individual pode ser 
na geração de oportuni-
dades de trabalho para os 
menos favorecidos, criar 
opções de geração de ren-
da, gerar possibilidade de 
educação, pois a pobreza 
está intimamente ligada  a 
falta de educação formal,  
deforma mais abrangente 
ajudar organizações que 
trabalhem com esta causa 
e cobrar dos governantes 
ações mais efi cazes e con-
tundentes para que este 
objetivo possa ser alcan-
çado. A eliminação da po-
breza com certeza não só 
melhora a condição das 
pessoas envolvidas, mas 
de toda uma comunidade 
que gira no seu entorno. 
Vamos continuar nos 
ODS na próxima coluna.

AGENDA 2030. VOCÊ SABE O QUE É?

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.

Divulgação

Bairros da cidade recebem ação de limpeza
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 

meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Pú-
blicos, realizou, na úl-
tima semana, ação de 
limpeza de guia e sar-

“Pega-Tudo” continua 
na próxima semana 
em Moreira César

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Subprefeitura de  

Moreira César  dá pros-
seguimento, na próxima 
semana, às ações do “Pe-
ga-Tudo” no Padre Ro-
dolfo e na avenida Padre 
Vicente Punzzi. Já a Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos afi rma que 
está sendo feito um novo 
calendário, pois devido à 
greve dos caminhoneiros, 
ocorreu atraso na progra-
mação.  

Para a efi cácia do “Pe-
ga-Tudo” é fundamental 
a participação da popu-
lação, pois as equipes da 
Prefeitura e Subprefeitu-
ra não entram nas áreas 

internas das residências. 
Durante a ação não são re-
colhidos lixos eletrônicos 
como lâmpada, pilhas ou 
lixo orgânico. Deste modo, 
o morador deve depositar 
o lixo e entulho nas calça-
das 24 horas antes da ação 
das equipes. Caminhão, 
retroescavadeira e funcio-
nários fazem recolhimen-
to deste material, e outras 
equipes acompanham o 
serviço realizando capina 
e varrição da região.

As solicitações de var-
rição e capina possuem 
cronograma estabelecido, 
mas os moradores podem 
pedir que a ação seja re-
alizada 3644-5206 e, em 
Moreira César, telefone 
3641-1116.

jetas nos bairros Bela 
Vista e Vila Verde. Já 
o Ouro Verde e Jardim 
Imperial receberam 
ações de roçada nas 
praças.

Estas atividades de 
limpeza e roçada são re-
alizadas regularmente 
para a manutenção das 
vias do município, am-
pliando a visibilidade e 
a segurança dos condu-
tores.

Para solicitar es-
sas ações, é necessário 
entrar em contato na 
Secretaria de Servi-
ços Públicos, pelo tel.: 
3644-5206. A Prefeitura realiza regularmente ações de limpeza em vias públicas

Desenvolvimento 
educacional  

Com o objetivo de iniciar, progressivamente, 
a oferta de vagas de estudo em tempo 

integral nas escolas municipais, a Secretaria de 
Educação e Cultura promoveu uma reunião para 
as professoras das unidades que receberão o 
projeto-piloto de contraturno escolar. 

A proposta é oferecer atividades de reforço 
escolar de português e matemática e ofi cinas 
culturais, fora do horário regular das aulas, 
visando o desenvolvimento das crianças.

O serviço de contraturno poderá ter carga 
horária de 15 horas ou 6 horas para cada aluno, 
distribuídas ao longo da semana, podendo ser 
entre ‘Reforço Escolar’ ou ‘Ofi cinas Culturais’. 
O atendimento e a disponibilidade das vagas 
obedecem aos critérios de seleção, e o projeto é 
resultado de um chamamento público feito pela 
Secretaria de Educação para o atendimento de 
mais de 1.000 crianças matriculadas na Rede 
Municipal.

A previsão é que as atividades tenham início 
no dia 18 de junho nas escolas contempladas com 
o projeto-piloto.

Que este seja mais um passo rumo ao 
desenvolvimento educacional de qualidade, com 
ações transformadoras e exercício de cidadania!
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Reforma do Pronto-Socorro entra na 
segunda fase

Prefeitura convoca feirantes 
para discutir obras na feira

Secretaria de Educação realiza reunião 
sobre projeto-piloto de contraturno escolar

Em breve, Pindamo-
nhangaba terá um Pron-
to-Socorro reformado, 
com ampliação de servi-
ços, adequado e mais or-
ganizado para um atendi-
mento humanizado, com 
segurança e respeito à 
população. As obras de re-
forma, iniciadas em 2017, 
tiveram sua primeira fase 
fi nalizada no andar supe-
rior e agora, na próxima 
semana, seguem para a 
parte da frente do térreo. 
Haverá, ainda, uma ter-
ceira fase da obra, que 
será a reforma da parte de 
trás do prédio.

Durante as obras, a 
prefeitura pede a compre-
ensão e paciência das pes-
soas que utilizam os ser-
viços do Pronto-Socorro, 
pois haverá certo trans-
torno temporário. Pro-
curando causar o menor 
desconforto possível para 
a população neste novo pe-
ríodo de obras, a Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura 
está organizando uma área 
de recepção dos pacientes 
na lateral do prédio, onde 
atualmente está o ambula-
tório de ortopedia.

Os atendimentos pas-
sarão a ser realizados no 
andar superior, com su-
bida pela rampa. Perma-
necem funcionando no 
térreo, mesmo durante as 
obras, o Raio-X, a emer-
gência e os leitos de ob-
servação. Haverá, ainda, 
no térreo, um consultório 
para pacientes com mo-
bilidade reduzida. Os de-
mais atendimentos pas-
sarão a ser realizados no 
andar superior.

“Pedimos a compreen-
são e parceria da popula-
ção neste novo momento 
das obras. Estamos cien-
tes que haverá um certo 

confl ito mas será tempo-
rário, para que a reforma 
seja fi nalizada e o resul-
tado fi nal seja uma saúde 
mais humanizada para 
nossa cidade”, destacou o 
prefeito Isael Domingues.

 Todo o prédio do Pron-
to-Socorro será reforma-
do e terá seus ambientes 
internos readequados. A 
obra é resultado de convê-
nio fi rmado entre a Secre-
taria de Saúde do Estado 
e a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em um in-
vestimento total de R$ 
1.919.027,36, somando-se 
a contrapartida da prefei-
tura.

De acordo com infor-
mações da secretária de 
Infraestrutura e Plane-
jamento da Prefeitura, 
Marcela Franco, a maior 
preocupação da adminis-
tração municipal é que o 
andamento da obra não 
prejudique o atendimento 
do Pronto-Socorro. “Op-
tamos por realizar a obra 
por etapas, de forma que 
cause o menor impacto 
possível na segurança e 
na saúde dos pacientes”, 
explicou. “O bem-estar 
do usuário do Pronto-So-
corro é nosso foco duran-
te todo o andamento das 
obras”, garantiu a secre-
tária.

Segundo o prefeito Isa-
el a reforma do Pronto-
Socorro é uma neces-
sidade e reivindicação 
de muitos anos da po-
pulação. “Ao final da 
obra, teremos o dobro 
do espaço de atendi-
mento do PS. Serão 
dois andares, elevado-
res, e ainda uma ala 
exclusiva para atender 
as crianças, entre tan-
tas outras melhorias”, 
adiantou o prefeito.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba convida a todos os feirantes 
para participarem de uma reunião, 
na próxima quarta-feira (13), às 19 
horas, no auditório municipal. Em 
pauta, será discutido o funciona-
mento da feira durante o período 
de obras de fechamento das late-
rais da área externa do mercado.

A obra tem previsão de início 
nos próximos meses e, durante o 

período inicial, será necessário de-
socupar a área coberta da feira por 
motivos de segurança. A previsão 
de término da obra é de aproxima-
damente seis meses, onde toda a 
estrutura receberá um reforço e fe-
chamento lateral com brises, subs-
tituindo as lonas que atualmente 
estão no local.

“Essa é uma reivindicação de 
muitos anos da população e pedi-

mos, mais uma vez, a compreen-
são e colaboração tanto dos fei-
rantes quanto dos munícipes que 
frequentam a feira. Teremos um 
período breve com algum trans-
torno no local, mas, ao fi nal da 
obra, muito mais conforto e se-
gurança. Por isso, é tão impor-
tante a presença de todos nesta 
reunião”, explicou o prefeito Isa-
el Domingues.

Prefeito e vice estiveram na quinta-feira (7) na feira livre e conversaram com os feirantes que 
trabalham no local diariamente

COLABOROU COM TEXTO: JEN-
NIFER GONÇALVES

***
Na última quarta-feira 

(6), a Secretaria de Educa-

ção e Cultura da Prefeitu-
ra promoveu uma reunião 
para as professoras das 
unidades que receberão o 
projeto-piloto de contra-

turno escolar. O objetivo 
do projeto é iniciar, pro-
gressivamente, a oferta 
de vagas de educação em 
tempo integral nas escolas 

municipais com ativida-
des de reforço escolar de 
português e matemática e 
ofi cinas culturais, fora do 
horário regular das aulas, 
visando o desenvolvimen-
to das crianças.

O projeto é resultado 
de um chamamento pú-
blico feito pela Secretaria 
de Educação para o aten-
dimento de mais de 1.000 
crianças matriculadas na 
rede municipal, que con-
tou com a participação 
de várias organizações 
sociais, selecionadas a 
partir dos critérios dis-
postos pela Lei Federal 
13019/2014.

“Na reunião de hoje, 
demos a elas as principais 
orientações para que ao 
longo da próxima sema-
na as escolas possam se 
organizar com a inscrição 

das crianças e convocar os 
pais dos alunos para uma 
reunião de orientação”, 
explicou o secretário de 
Educação, professor Júlio 
Valle.

O serviço de contratur-
no poderá ter carga horá-
ria de 15 horas ou 6 horas 
para cada aluno, distribu-
ídas ao longo da semana, 
podendo ser entre o ‘Re-
forço Escolar’ ou ‘Ofi cinas 
Culturais’. O atendimento 
prioritário será de alunos 
do 3° ao 5° ano, porém ha-
vendo disponibilidade de 
vagas, os alunos do 1° e 2° 
ano também poderão ser 
atendidos, obedecendo os 
critérios de seleção.

 As atividades terão 
início no dia 18 de junho e 
as escolas municipais que 
serão contempladas com 
o projeto-piloto de reforço 

escolar serão: Bem Viver; 
Regina Célia; Alexandre 
Machado; Elias Bargis; 
Padre Zezinho; Seu Juqui-
nha; Lauro Vicente; Felix 
Adib; e Abdias Junior. Já 
as escolas que disponibili-
zarão as ofi cinas culturais 
serão: Bem Viver; Vito Ar-
dito; Gilda Piorini; Julieta 
Reale; Franco Montoro; 
Dulce Pedrosa; e Augusto 
César.

“Pela primeira vez na 
história da educação em 
nossa cidade teremos 
um projeto-piloto dessa 
envergadura, com vagas 
abertas em escolas de di-
versos bairros da cidade 
para assegurar uma boa 
avaliação, que garanta a 
ampliação e o aprofunda-
mento das atividades para 
mais escolas”, ressaltou o 
secretário.

Obras foram fi nalizadas no pavimento superior e chegarão ao térreo na 
próxima semana. Prefeitura pede compreensão e paciência da população

A obra é resultado de convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Saúde do Estado

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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ROBSON MONTEIRO

O Plenário da Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba confi rmou 
– em votação unânime – 
nesta segunda-feira, dia 04 
de junho, a aprovação dos 
Projetos de Lei n° 72/2018 
e 73/2018, ambos de au-
toria da Mesa Diretora da 
Casa, que “Dispõe sobre a 
Revisão de Subsídios dos 
Vereadores, Prefeito, Vice 
e Secretários Municipais”. 
A 19ª Sessão Ordinária de 
2018 contou com a presen-
ça de todos os parlamenta-
res.

Ordem do Dia 
O primeiro projeto a ser 

votado na Ordem do Dia foi 
o PL nº 72/2018, da Mesa 
Diretora, que “Dispõe so-
bre a revisão do subsídio 
dos Vereadores”. O artigo 
1° é claro: “Fica mantido o 
subsídio atual dos Verea-
dores da Câmara de Pinda-
monhangaba, fi xado na Lei 
Municipal n° 5.778/2015 e 
mantido pelas Leis Muni-
cipais n° 5.956/2016 e n° 
6.025/2017”. Logo em se-
guida, entrou na pauta de 
discussão o Projeto de Lei 
nº 73/2018, também da 
Mesa Diretora, que “Dis-
põe sobre a revisão dos 
subsídios do Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e Secretários 
Municipais”. Com o mesmo 
teor do anterior, o artigo 1º 

Projeto de Lei aprovado reafirma: 
subsídios de Vereadores, Prefeito, Vice e 

Secretários não terão reajuste este ano
Os dois projetos receberam votação unânime do plenário da Câmara nesta 

segunda-feira, dia 04 de junho; vereadores também confirmaram a concessão da 
“Comenda Capitão Bicudo Leme” ao senhor Álvaro Cesar Bondini

“manteve inalterado os sub-
sídios mensais do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, fi xados na Lei 
Municipal n° 5.779/2015 
e mantidos pelas Leis Mu-
nicipais n° 5.994/2016 e 
n° 6.024/2017”. Ambos os 
projetos não contaram com 
a assinatura do vereador 
Ronaldo Pinto de Andrade - 
Ronaldo Pipas (PR).

Comenda
O terceiro item da Or-

dem do Dia foi o Projeto 
de Decreto Legislativo n° 
06/2018, do Vereador Car-
los Moura – Magrão (PR), 
que “Concede a Comenda 
Capitão Bicudo Leme”. De 
acordo com o artigo 1º do 
Decreto Legislativo aprova-
do, “Fica concedida ao se-
nhor Álvaro Cesar Bondini 

a ‘Comenda Capitão Bicudo 
Leme’, pelos relevantes ser-
viços prestados a sociedade 
Pindamonhangabense, as-
sim como, por sua profícua 
e correta administração, na 
presidência do Lar Irmã Te-
rezinha e Lar Irmã Júlia”. A 
entrega da honraria deverá 
ocorrer em data a ser agen-
dada em comum acordo en-
tre o autor da homenagem e 
a Mesa Diretora da Câmara 
de Pindamonhangaba.

Homenagem
Durante a sessão ordi-

nária, o vereador Antonio 
Alves da Silva – Toninho da 
Farmácia (PSDB) prestou 
homenagem aos profi ssio-
nais da área de limpeza ur-
bana (Garis) e entregou um 
Diploma de Honra do Mé-
rito ao senhor Ricardo Ale-
xandre Monteiro, também 
conhecido como “Buiú”. A 
homenagem foi promovida 
por intermédio do Decre-
to Legislativo nº. 03/2018 
e do Requerimento nº. 
1.148/2018, ambos de au-
toria do vereador Toninho 

da Farmácia, que lembra 
a comemoração do Dia do 
Gari, realizado anualmente 
no dia 16 de maio. “Ricardo 
Buiú é um exemplo de de-
dicação à limpeza pública 
e vem prestando relevantes 
serviços prestados a toda 
comunidade de Pindamo-
nhangaba”, salientou o ve-
reador.

Ricardo Alexandre
Monteiro
Conhecido desde peque-

no como Buiú, Ricardo nas-
ceu em Pindamonhangaba 
no dia 20 de novembro de 
1983. Atualmente é compa-
nheiro de Vanessa Siqueira 
Rangel. Morador do Bairro 
Delta, Ricardo é fi lho da se-
nhora Maria Helena Mon-
teiro. Funcionário dedica-
do, exemplar e empenhado 
na limpeza pública, faz seu 
trabalho com muito orgulho 
pela Empresa Pioneira há 11 
anos. Ricardo Buiú é muito 
conhecido e querido pelos 
cidadãos de Pindamonhan-
gaba, principalmente pelos 
comerciantes da cidade.

 
Extrato de Aditivo - 2018

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

CONTRATADO: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO N.º: 08/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/14 - PROCESSO DE COMPRA 
Nº 68/14 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 06  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos 
regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância desarmada no prédio da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba.

VALOR TOTAL:  Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 008/2014 
por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 
04.06.2018 e termo fi nal em 03.06.2019, alterado-se o valor mensal, a partir de 04.06.2018, 
de R$ 21.708,43 (vinte e um mil setecentos e oito reais e quarenta e três centavos) para R$ 
21.987,10 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos) pela aplicação 
do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato originalmente assinado aos 02.06.2014, neste ato aditado, que com 
as cláusulas acima não confl itarem.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 3.439.465,30640.725,672.798.739,63

01 Legislativa 3.439.465,30640.725,672.798.739,63

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.250.000,001.450.000,005.800.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

7.250.000,001.450.000,005.800.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 527.750,19115.589,54412.160,65

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 41.013,796.538,2334.475,56

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 95.535,7620.468,0275.067,74

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 33.017,936.596,0726.421,86

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 192.863,4940.740,51152.122,98

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 18.493,613.191,3015.302,31

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 8.879,231.706,017.173,22

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 23.488,104.206,8819.281,22

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75.364,6915.497,0759.867,62

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 3.059,44747,162.312,28

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 462,99219,96243,03

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 35.571,1615.678,3319.892,83

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 423.596,36107.712,33315.884,03

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 422.696,36106.812,33315.884,03

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 38.625,864.150,3034.475,56

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 80.367,6820.088,2460.279,44

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 26.421,866.629,7119.792,15

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 152.122,9840.496,25111.626,73

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 8.054,531.926,566.127,97

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 8.879,231.706,017.173,22

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 23.488,104.206,8819.281,22

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62.068,0215.497,0746.570,95

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.312,280,002.312,28

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 462,99281,46181,53

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 19.892,8311.829,858.062,98

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 900,00900,000,00

2017 Restos a Pagar de 2017 900,00900,000,00

DISPONIBILIDADES 8.542,91 DISPONIBILIDADES 3.923.231,44

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 8.542,91 Banco 3.923.231,44

Recurso Disponível 8.542,91 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 3.923.231,44

TOTAL GERAL 7.786.293,10 TOTAL GERAL 7.786.293,10

RICARDO RODRIGUES AUGUSTO FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

TESOUREIRO CONTADOR PRESIDENTE

CPF: 081.968.818-51 CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67

GeoSIAP - CÂMARA PINDA Página 1 de 1

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.

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

Ricardo Alexandre Monteiro, o Buiú, junto com a esposa 
Vanessa, recebe das mãos do vereador Toninho da 
Farmácia, o Diploma de Honra ao Mérito, pelo Dia do Gari

 

ORDEM DO DIA
19ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
11 de junho de 2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 35/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza o Execu-
tivo Municipal a fazer doação de uma área para a Fazenda do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna Livre:  Sr. Adilson Lima da Silva
           Assunto: VII Campanha Municipal de Enfrentamento à 
Violência contra o Idoso.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 3.439.465,30640.725,672.798.739,63

01 Legislativa 3.439.465,30640.725,672.798.739,63

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.250.000,001.450.000,005.800.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

7.250.000,001.450.000,005.800.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 527.750,19115.589,54412.160,65

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 41.013,796.538,2334.475,56

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 95.535,7620.468,0275.067,74

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 33.017,936.596,0726.421,86

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 192.863,4940.740,51152.122,98

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 18.493,613.191,3015.302,31

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 8.879,231.706,017.173,22

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 23.488,104.206,8819.281,22

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75.364,6915.497,0759.867,62

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 3.059,44747,162.312,28

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 462,99219,96243,03

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 35.571,1615.678,3319.892,83
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RICARDO RODRIGUES AUGUSTO FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, DE 05 DE JUNHO DE 2018

Concede a Comenda Capitão Bicudo Leme

 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 Fica concedida ao Ilmo. Sr. ÁLVARO CESAR BONDINI a COMENDA 
CAPITÃO BICUDO LEME, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 
Pindamonhangabense, assim como, por sua profícua e correta administração, na 
presidência do Lar Irmã Terezinha e Lar Irmã Júlia.

 Art. 2° A entrega da medalha de que trata o artigo anterior ocorrerá em data a 
ser agendada pelo autor da homenagem.

 Art. 3° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

 Art. 4° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

      Pindamonhangaba, 05 de junho de 2018.

Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2018, de autoria do Vereador Carlos Moura – Magrão.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL   

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 35/2018 - Este projeto se 
originou da solicitação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo/Secretaria da 
Segurança Pública, através do Processo n° PROT CJ G.S. 1155/96 —PARECER 
CJ/SSP n° 434/2017. Diante da situação consolidada, visto que a delegacia do 
1° Distrito Policial já existe de fato no local, houve manifestação expressa da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo/Secretaria da Segurança Pública 
propondo o recebimento da doação do imóvel inserido na matrícula 62.239, no 
interesse de regularizar administrativamente a ocupação da área. O Município 
doará a área à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a qual 
realizará benfeitorias no local para o melhor atendimento à população desta cidade.



COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
A abertura da “VII 

Campanha Municipal de 
Enfrentamento à Violên-
cia Contra o Idoso” acon-
tece neste sábado (9), na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, das 9h às 12h, 
com coral dos idosos do 
Lar São Vicente de Paula 
e apresentação de dança 
e caminhada promovidas 
pela Semelp.

Porém, as atividades 
já começaram na última 
quinta-feira (7), com a 
exibição de um vídeo ins-
titucional e apresentação 
de coreografi a no CRAS 
do bairro Cidade Nova.

Segundo informações 
do Conselho Municipal do 
Idoso, as ações irão per-
correr diversas regiões da 
cidade através dos CRAS, 
com o objetivo principal 
de conscientizar o próprio 
idoso de seus direitos, 

além de chamar atenção 
do poder público e da po-
pulação em geral.

As atividades aconte-
cerão ao longo do mês de 
junho. Na segunda-feira 
(11), às 9 horas, o CRAS 
de Moreira César recebe 
as ações. No dia 19 (ter-
ça-feira), o CRAS do Cas-
tolira recebe às 9 horas e, 
o CRAS no centro às 13 
horas. O CRAS do Cidade 
Nova participa da Campa-
nha  no dia 21 (quinta-fei-
ra), às 8h30. O último lo-
cal a receber será o CRAS 
do Araretama, às 8h30, 
no dia 27 (quarta-feira).

Em todos os pontos, 
haverá a exibição de um 
vídeo institucional e apre-
sentação de dança, além 
de contar com a presença 
de conselheiros que irão 
orientar e esclarecer as 
principais dúvidas sobre o 
Estatuto do Idoso, e seus 
direitos a saúde, trans-
porte e justiça.

“É importante chamar 
atenção para esse proble-
ma que é grave e aconte-
ce muitas vezes dentro de 
casa. Temos que lembrar 
também que os protago-
nistas dessa campanha 
são os idosos, dos CCIs 
e os Lares de Idosos da 
cidade”, ressalta o Pre-
sidente do Conselho do 
Idoso, Adilson Lima da 
Silva.

A Semana é uma par-
ceria entre o Conselho 
Municipal do Idoso e a 
Prefeitura de Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde e Assistência So-
cial, e busca conscientizar 
sobre os abusos físicos e 
psicológicos que os idosos 
têm enfrentado. A campa-
nha incentiva às pessoas a 
ligarem no Disk 100, caso 
conheçam algum idoso 
nessa situação, de forma 
totalmente anônima.

otidianoC
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Divulgação

GRUPO EUROQUADROS CONTRATA
2 VAGAS: PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (EFETIVO) 

Necessária apresentação do Laudo Médico/Ser maior de 18 
anos/ Vaga Masculina/ Possuir experiência comprovada na 
área de Produção / Residir entre Guaratinguetá, Aparecida, 
Roseira ou Pindamonhangaba-SP. Carga horária semanal de 
44 horas. Enviar currículo para: 

recrutamento@euroquadros.com.br
juliana.ribeiro@euroquadros.com.br

Assunto – Vaga Produção PCD

“Copa da Solidariedade” terá 
telão na Praça do Quartel

Lutadores de Pinda ganham “2ª Copa 
Sensei de Luta Livre Esportiva”

Shopping inicia as comemorações 
do “Dia dos Namorados” 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Coorde-
nadoria de Eventos, promove 
nos dias 15, 16 e 17 de junho, 
a “Copa da Solidariedade”, no 
rítmo da Copa do Mundo de 
Futebol. O evento terá diver-
sos food trucks, telão de led e 
shows, além de transmissão do 
primeiro jogo do Brasil na Copa.

As atividades serão na Praça 
do Quartel. No dia 15 (sexta-
feira), a programação começa 
às 19 horas com o show de rock 
da banda Guerrilhas Verbais. 
No dia 16 (sábado) quem se 

apresenta é o sertanejo Josias 
Nagrin, também às 19 horas. No 
dia 17 (domingo), a agitação fi ca 
por conta da torcida que poderá 
conferir de perto a transmissão 
ao vivo pelo telão de led o jogo 
de estreia da Seleção na Copa, 
Brasil x Suíça a partir das 15 ho-
ras. Após o jogo terá show com 
o Quartetto Imperial tocando o 
melhor da MPB e samba raiz.

“A Copa é a festa do futebol! 
E nós queremos trazer essa festa 
para a nossa cidade de forma 
que a população possa apro-
veitar com segurança a alegria 
este momento”, comenta o co-
ordenador de Eventos, Ricardo 
Flores. “Todos estão convida-

dos a participar, curtir as atra-
ções e reforçar a torcida para o 
Brasil na competição”.
Durante todos os dias da 
“Copa da Solidarie-
dade”  haverá 
food
trucks 
com 
várias 
opções 
de alimentação, além 
da feira dos artesãos Arte 
e Encanto, do Fundo Social 
de Solidariedade. A segu-
rança do evento contará com 
empresa privada, Guarda 
Municipal e apoio da Polícia 
Militar.

Abertura da campanha de 
conscientização contra violência 
ao idoso  será neste sábado COLABOROU COM O TEXTO: 

DAYANE GOMES
***

No último dia 3, dois 
atletas da “Escola de Artes 
Marciais de Pindamonhan-
gaba” ocuparam o primeiro 
lugar em categorias dispu-
tadas na “2ª Copa Sensei 
de Luta Livre Esportiva”. O 
evento aconteceu no Rio de 
Janeiro e serviu de aqueci-
mento para o torneio mun-
dial da modalidade.

A competição organi-
zada pela Confederação 
Brasileira de Luta Livre 
Esportiva (CBLLE) agru-
pou competidores no Clube 
de Regatas Boqueirão do 
Passeio, na capital carioca. 
Dentre eles, o bicampeão 
brasileiro da classe sênior 
1, Leandro Buda. O atleta 
exerce a liderança da equi-
pe pindense e conseguiu 
ocupar o primeiro lugar no 
pódio, desta vez, na catego-
ria master 1 de até 76kg.

“Foi um grande evento, 
com atletas de altíssimo 

nível, e uma prova de fogo 
para mim”, avalia Lean-
dro Carvalho. Após obter 
mais um resultado posi-
tivo, o professor já está 
focado na próxima edição 
do “Campeonato Mundial 
de Luta Livre Esportiva”, 
que acontecerá no mês que 
vem, no Amazonas. “Ago-
ra, quero ser o melhor do 
mundo, lutando em Ma-
naus”, almeja.

Além dele, outro re-
presentante do município 
conquistou uma vitória na 
“2ª Copa Sensei de Luta 
Livre Esportiva”. Mário 
Júnior se sagrou campeão 
no grupo master 1 de até 
70kg. Sendo que, o time 
local ficou em terceiro 
lugar na colocação ge-
ral, que contou com fi-
liais do Rio de Janeiro e 
de São Paulo.

Os atletas da “Escola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba” representaram a cidade na 
competição

Os idosos da cidade participaram ativamente da Campanha realizada em 2017

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O amor já está no ar 
no Shopping Pátio Pinda. 
Adiantando a comemora-
ção do “Dia dos Namora-
dos”, que será na próxima 
terça-feira, dia 12 de ju-
nho, além do espaço temá-
tico para fotos, montado 
próximo às Lojas Ameri-
canas, o centro de compras 
receberá um show da du-
pla Anna e Saulo. A apre-
sentação acontece na noite 
de sábado (9), a partir das 
19 horas, na Praça de Ali-
mentação, e será gratuito.

A dupla, que fi cou co-
nhecida pelas mashups – 
músicas criadas a partir da 
mistura de duas ou mais 
canções existentes –, aten-
derá os fãs a partir das 19 
horas na própria Praça de 
Alimentação e às 19h30 co-
meça o show com um reper-
tório cheio de amor que pro-
mete aquecer os corações.
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 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS 
PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14937/2018) 

Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em serviços de eventos 
e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e 
operação de equipamentos de som e iluminação em atendimento aos 
eventos realizados e apoiados pelo Município pelo período de 12 meses”, 
para análise da impugnação interposta pela empresa Altair Anderson 
Carvalho ME (processo 16430/2018). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.024, DE 07 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 6.105, de 12 de março de 2018, 

que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba, regulamentada pelo Decreto nº 5.509, de 05 de abril de 2018; 
Considerando o pedido de adesão ao PDV, através de requerimento próprio pelos servidores a seguir elencados;
Considerando o parecer favorável das respectivas secretarias e o deferimento do Chefe do Executivo;
Considerando a ciência dos servidores sobre o deferimento dos seus pedidos de adesão ao PDV;
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 11 de junho de 2018, os servidores públicos municipais, a seguir relacionados, do quadro efetivo de empregos da Prefeitura 

Municipal de Pindamonhangaba, nos termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV:

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA EMPREGO PROCESSO

SANDRA MARIA ROSA DOS SANTOS 314100 AUXILIAR TRABALHO  SOCIAL 11903/2018

AMANDA FELICIO PINTO 847652 ESCRITURARIA 12147/2018

BENEDITA APARECIDA DA SILVA 688600 SERVENTE GERAL 11856/2018

MARIA DAS DORES GOMES 688400 SERVENTE GERAL 11864/2018

MARIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO DOMINGOS 584500 ASSIST. DE SERVICOS GERAIS 11871/2018

MARIA LUIZA MORAIS LEITE 77201 ASSIST. DE SERVICOS GERAIS 12065/2018

MARIA REGINA DA SILVA 604200 ASSIST. DE SERVICOS GERAIS 12931/2018

RUTE BRAGA FRANCA ROMAO 729700 ASSIST. DE SERVICOS GERAIS 13406/2018

EUCLYDES SILVERIO NETO 653100 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 11975/2018

BENEDITA SOLANGE PEREIRA CANDIDO MARCONDES 347200 ESCRITURARIA 13098/2018

ANA CLAUDIA LOYO OZORIO 846010 RECEPCIONISTA 12266/2018

MARIA MADALENA GONCALVES RIBEIRO 532200 ESCRITURARIA 11920/2018

JOSE SILVIO DA COSTA 845455 MOTORISTA ESPECIALIZADO 11839/2018

AFONSO BRAGA DE FRANCA JUNIOR 460800 PEDREIRO OBRAS ESPECIAIS 11861/2018

JOSE DOS SANTOS 53108 PEDREIRO 12248/2018

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

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2018.

Isael Domingues    -    Prefeito Municipal                                  
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 6ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura e Aprovação de Atas 
 Deliberação sobre Recurso Federal 2018, para pagamento de equipe de 

referência - Proteção Social Básica 
 Processo Eleitoral Complementar - Prejudicado 
 Outros Informes 

 
 
 
Dia:   13/06/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito- Pindamonhangaba 

– SP                                           
CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 113/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013481 DATA PROTOCOLO: 04/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000834-1-0 DATA VALIDADE 
14/05/2019
CNAE: 8630-5/03    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: MARCELO SILVA DE SOUZA
CNPJ/CPF: 330143400819
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 93
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-320 
UF: SP
RESP. LEGAL: MARCELO SILVA DE SOUZA CPF: 
330143400819
RESP. TÉCNICO: MARCELO SILVA DE SOUZA CPF: 
330143400819
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 1591225 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 114/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 037015 DATA PROTOCOLO: 11/12/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000043-1-6 DATA VALIDADE 
44/05/2019
CNAE: 8650-0/03    ATIVIDADE DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL: JORGE LUIZ LIMA COSTA
CNPJ/CPF: 175009155691
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 389
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 
UF: SP
RESP. LEGAL: JORGE LUIZ LIMA COSTA CPF: 
175009155691
RESP. TÉCNICO: JORGE LUIZ LIMA COSTA CPF: 
175009155691
CBO: CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 1591225 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 115/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013044 DATA PROTOCOLO: 27/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000766-1-9 DATA VALIDADE 
14/05/2019
CNAE: 8630-5/03    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES
CNPJ/CPF: 08111172869
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 90
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-320 
UF: SP
RESP. LEGAL: JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES CPF: 
08111172869
RESP. TÉCNICO: JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES CPF: 
08111172869
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 57004 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 116/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013044 DATA PROTOCOLO: 27/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000897-1-0 DATA VALIDADE 
16/05/2019
CNAE: 8630-5/03    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: FERREIRA & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 17950183/0001-09
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARIA KOHELER ASSEBURG N°: 
18
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    JARDIM IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-160 
UF: SP
RESP. LEGAL: THIAGO DA SILVA CPF: 32648462848
RESP. TÉCNICO: THIAGO DA SILVA CPF: 32648462848
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 
135820 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 16/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 117/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013472 DATA PROTOCOLO: 04/05/2018
Nº CEVS:353800601-863-000833-1-3 DATA VALIDADE 15/05/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: CESAR AUGUSTO RAMOS NETO
CNPJ/CPF: 96006439891
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 93
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-320 
UF: SP
RESP. LEGAL: CESAR AUGUSTO RAMOS NETO CPF: 
96006439891
RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS NETO CPF: 96006439891
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 35034 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, DEFERE em 15/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, 
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito- Pindamonhangaba 

– SP                                           
CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 110/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 013477 DATA PROTOCOLO: 04/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000833-1-3 DATA VALIDADE 
14/05/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: GLEICE COSTA RODRIGUES DOS REIS
CNPJ/CPF: 01477868607
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 93
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-320 
UF: SP
RESP. LEGAL: GLEICE COSTA RODRIGUES DOS REIS 
CPF: 01477868607
RESP. TÉCNICO: GLEICE COSTA RODRIGUES DOS REIS CPF: 
01477868607
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 173581 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 111/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015088 DATA PROTOCOLO: 04/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000833-1-3 DATA VALIDADE 
28/05/2019
CNAE: 8630-5/03    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: GERDAU S/A
CNPJ/CPF: 33611500/0177-80
ENDEREÇO: ROD LUIZ DUMONT VILLARES N°: S/N
COMPLEMENTO: KM 2 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.442-260 
UF: SP
RESP. LEGAL: CARLOS DAROIT CPF: 82092273000
RESP. TÉCNICO: ANDRESSA FRANZONI BORGES TELLES CPF: 
26323660890
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 105755 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 14/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 112/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09339 DATA PROTOCOLO: 23/03/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000217-1-7 DATA VALIDADE 
03/05/2019
CNAE: 8650-0/03    ATIVIDADE DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL: MARIA IZABEL DIAS DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 24946915672
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 389
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-320 
UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA IZABEL DIAS DE CARVALHO CPF: 
24946915672
RESP. TÉCNICO: MARIA IZABEL DIAS DE CARVALHO CPF: 
24946915672
CBO: CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 06/31691-
9SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 03/05/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) 
responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de junho 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a SaúdeICÍPIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.534, DE 07 DE JUNHO DE 2018.

Altera o Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017 e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 65, caput e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, que prevê a possibilidade de delegação de funções administrativas, por meio 
de decreto, e, ainda, na forma do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os 
artigos 7º, inciso II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 5.533, de 05 de junho de 2018, que 
determinou a requisição administrativa junto à ABBC – Associação Brasileira de Beneficência 
Comunitária –, mediante ocupação temporária do Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba, 
visando a preservação e continuidade dos serviços de atendimento de urgência e emergência no 
âmbito deste município;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a prática dos atos necessários à concretização 
dos objetos da intervenção, a exemplo da gestão de recursos financeiros, recursos humanos e 
recursos materiais;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica incluído o §1º e §2º ao art. 7º do Decreto n.º 5.396 de 11 de janeiro de 2017, conforme 
segue:

“Art. 7º...

§1º Em havendo necessidade movimentação de recursos financeiros decorrentes de atos de 
intervenção administrativa ou atos de requisição administrativa, o Secretário da Fazenda e 
Orçamento, mediante requisição do Prefeito Municipal, promoverá a abertura de conta corrente 
específica, em nome da Prefeitura, cuja movimentação será feita exclusivamente pelo Interventor 
designado mediante Decreto ou Portaria.
§2º Para exercício das competências que lhe são atribuídas, o Interventor mencionado no §1º 
poderá emitir cheques e ordens de pagamento, solicitar transferências entre contas, assinar 
contratos e outros documentos, bem como praticar todos os atos necessários à movimentação 
das contas bancárias, inclusive de forma eletrônica, não necessitando, para tanto, de assinatura 
conjunta ou autorização do Prefeito Municipal, Secretário da Fazenda e Orçamento ou Diretor do 
Departamento de Finanças e Orçamento.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 07 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ERRATA

DECRETO 5.533, DE 05 DE JUNHO DE 2018

Na edição de 06 de junho de 2018, página 5, na publicação do Decreto nº 5.533, 
de 05 de junho de 2018, que “Decreta a requisição administrativa junto à ABBC – 
Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – mediante ocupação temporária 
do Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba, visando a preservação e 
continuidade dos serviços de atendimento de urgência e emergência no âmbito deste 
Município e dá outras providências” , onde se leu : Decreto nº 5.333  leia-se “Decreto 
nº 5.533”
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

O time de rugby mascu-
lino de Pindamonhangaba 
– Leões do Vale – busca a 
segunda vitória pelo Cam-
peonato Paulista neste sá-
bado (9), às 14 horas, no 
Centro Esportivo   “João 
do Pulo”, contra São José 
do Rio Preto - que lidera a 
competição.

Atualmente, Pinda 
ocupa a quarta colocação 
com uma vitória em casa 
contra o Taubaté e uma 
derrota fora, para o Ribei-
rão Preto.

A partida de sábado 
é fundamental para re-
colocar os Leões do Vale 
nas primeiras posições do 
grupo.

De acordo com o scrum
-half, Eduardo Souza, o 
grupo está focado no jogo. 
“Temos evoluído bas-
tante nos treinamentos e 
chegamos bem para este 
confronto. Apesar de al-

A equipe de ciclismo da 
Secretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba parti-
cipa, neste domingo (10), 
da terceira etapa do Cam-
peonato Valeparaibano de 
Ciclismo e, desta vez, em 
casa.

De acordo com infor-
mações dos organizadores 
o evento, a prova deve co-
meçar por volta das 8 ho-
ras da manhã, com saída 
do Parque da Cidade em 
direção à Avenida Geraldo 
José Rodrigues Alckmin – 

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A equipe de Atletismo 
da Semelp – Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer – participa neste 
fi m de semana de mais 
uma etapa do “Campeo-
nato Paulista de Atletis-
mo”, desta vez em Bragan-
ça Paulista.

A equipe de Pinda-
monhangaba conta com 
cerca de 20 atletas para 
esta competição, que terá 
provas como: salto em 

Pinda Rugby enfrenta Rio 
Preto pelo Paulista no sábado

gumas baixas por lesões, 
temos condições de fazer 
um bom jogo e sair com a 
vitória”.

Esta semana, os Leões 
do Vale fi zeram treinos es-
pecífi cos visando a partida 
de sábado. “É um adver-
sário forte e precisamos 
neutralizar suas investi-
das e buscar meios para 
conseguirmos pontuar, 
especialmente com tries”, 
destacou Eduardo Souza.

A entrada é gratuita e 
quem for ao CE João do 
Pulo participará do sor-
teio de brindes exclusivos 
do Pinda Rugby.

A equipe tem o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e conta 
com patrocínio da Marcon-
des Lima Engenharia, Vip-
Clin Odontologia e Donaire 
Suplementos, além de ou-
tros apoiadores.

Pinda recebe etapa do 
Campeonato Valeparaibano 
de Ciclismo

Anel Viário. O percurso de 
cerca de 3 km poderá ser 
acompanhado de perto 
pelo público.

O campeonato conta 
com ciclistas de várias ci-
dades do Vale do Paraíba 
além do Litoral Norte. A 
equipe SEMELP - Secre-
taria de Esportes e La-
zer - de ciclismo de Pin-
damonhangaba terá 15 
ciclistas representando 
a cidade. As categorias 
desta prova são diversas, 
entre elas: júnior, juve-

nil, infato-juvenil, infan-
til, mirim, dente de leite, 
fraldinha, sênior A e B, 
Master A,B e C; MTB eli-
te, Open Paraolímpico e 
Open Handbike.

Membros da equipe co-
mentam que os ciclistas 
que representam Pinda 
possuem excelente de-
sempenho e isso propor-
ciona bons resultados na 
competição, principal-
mente nas categorias ju-
venil, adulto feminino e 
masculino 

Atletismo participa 
de mais uma etapa de 
campeonato estadual

distância, salto triplo, lan-
çamento de disco,  100m 
com barreiras, entre ou-
tras. Esta fase terá equi-
pes de várias regiões do 
estado.

Segundo o técnico de 
atletismo de Pinda, Luis 
Gustavo Consolino, par-
ticipam do campeonato 
equipes das categorias 
Sub 18, Sub 20 e Adulto 
e a cidade possui grandes 
chances de medalha, além 
de haver a expectativa em  
alcançar o índice para o 

mundial com a atleta Ke-
tiley Batista.  

Recentemente, a equi-
pe de atletismo de Pinda-
monhangaba foi bicampeã 
dos “Jogos Abertos da Ju-
ventude”, além de o atleta 
Marcos Paulo – integran-
te da equipe de atletismo 
Sub 18 -  ter conquistado o 
mundial, em Marrocos. De 
acordo com a Secretaria de 
Esportes, estes resultados 
positivos se dão devido ao 
trabalho e ao empenho dos 
atletas e técnicos.

Equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba

Equipe de Pindamonhangaba conta com cerca de 20 atletas nessa competição

Agenda de 

Competições

Campeonato Paulista Rugby
Local: CE João do Pulo
Horário: A partir das 15 horas
 
Liga Sorocabana de Vôlei 
Feminino
Local: Iperó
 
Circuito Caixa Primeira Fase 
Regional de Natação PCD 
Local: São Paulo   

 
II Etapa Troféu Destaque 
de Ginástica Artística
Local: Paulínia
 
Campeonato Paulista 
Júnior de Natação
Local: São Paulo
 
Campeonato Paulista 
de Atletismo
Local: Bragança Paulista

SÁBADO (9)  

III Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclismo
Local: Anel Viário
Horário: 8 horas
 

Festival de Basquete Sub 12 
Masculino
Local: CE João do Pulo
Horário: A partir das 8 horas

 

Campeonato Paulista 
de Malha
Local: São Bernardo do 
Campo
 

Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica
Local: Osasco

 DOMINGO (10)

Quem assistir ao jogo, que acontecerá no CE “João do Pulo”, participará de sorteio de brindes



ociaisS
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Fotos: Arquivo pessoal

SEXTA-FEIRA

Felicidades!

Muita luz para Elisângela Ferraz, aniversarian-
te do dia 13 de junho. Suas amigas Edna e Daya-
ne têm muita convicção nos frutos que a força 
de sua bondade trará para a sua vida e também 
para seu fi lho Kauê e seu marido Luís.

Novo ciclo

Tudo de lindo para Sheyla Cursino, que sopra ve-
linhas no domingo, 10 de junho. Que este novo ciclo 
traga bênçãos infi nitas, sucesso e muita alegria. São 
os votos do esposo Marcus Vinícius, das fi lhas, da neta 
Anabella, dos amigos e de toda a sua família.

Paz e sabedoria 

Para a professora Elizabeth Silva Dias, aniversariante do último dia 6 de junho. 
Ela recebe os parabéns do esposo Ademir, dos fi lhos Alexandre e Adriana, dos netos 
Fernando e Cecília, da sogra Vilma, e de todos os amigos e familiares. Que a lem-
brança desta imagem possa renovar a alegria dos bons momentos, parabéns!  

Bênçãos infi nitas 

Para Fernando Louzada, que completou 
mais um ano de vida no último dia 4 de junho. 
Ela comemorou ao lado da esposa Luiza, dos 
fi lhos Andréa, Luciana e Fernando, dos netos 
e de amigos. Todos desejam saúde, alegria e 
bênçãos eternas.

Muita luz
Para a gatíssima Gabrielly Ferreira, aniversariante 

do dia 1º de junho. Ela recebe o desejo de muita paz 
e conquistas dos seus pais, do namorado Matheus, da 
sogra Andréa e de todos os seus amigos e familiares. 

Parabéns 

Quem também faz aniversário no dia 10 de junho é a professora Ana 
Cláudia Teixeira. Ela recebe os cumprimentos dos fi lhos Helton, Héliton e 
Anderson, dos netos, do esposo Fábio e de toda a sua família e amigos. Feli-
cidades, tia Cláudia!

Tudo de bom

Para Sabrina Siqueira, que 
completará mais um ano de 

vida no dia 12 de junho. Quem 
deseja bênçãos sem fi m, saúde 
e paz são: seu esposo Juliano, 
seus fi lhos Júlia e Juliano (na 
foto com ela), e todos os seus 

familiares e amigos.  

Muitas bênçãos  

Para Nazaré Muas-
sab, que completará 
mais um ano de vida 
no domingo 10 de 
junho. Quem deseja 
muita luz, saúde e 
sabedoria é sua irmã 
Marlene, seus fi lhos e 
seu namorado José.  
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