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SOS está com inscrições abertas 
para cursos na área de estética  

“Viagem Literária” fará uma 
parada em Pindamonhangaba 
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“HORTA 
ALIMENTO” PARA 
“PROJETO JATAÍ”

PINDA RECEBERÁ 
“CASTRAMÓVEL”
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“Julho Amarelo”: município adere 
à campanha contra a hepatite C

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, esta 
semana, a campanha “Julho Amarelo” que tem 
por objetivo estimular a conscientização sobre 
a importância da prevenção, do diagnóstico e 

do tratamento das hepatites. Atentando para o 
diagnóstico, o município  intensifi cará os testes para 
hepatite C, com foco na população acima de 40 anos, 

e para toda a população que desejar.

A hepatite C é uma doença silenciosa, que ainda 
não possui vacina, mas que há tratamento

O município está inician-
do o atendimento de cas-
tração de cães e gatos por 
meio de um serviço gratuito 
que atenderá, preferencial-
mente, animais de famílias 
benefi ciárias de programas 
sociais. Inicialmente, será 
implantado o projeto de cas-
tração itinerante nos bair-
ros, com recursos próprios 
da cidade –, que foi contem-
plada com emenda parla-
mentar de R$120 mil para a 
compra de um castramóvel.

PÁGINA 3
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No pátio da EE “Miguel Pereira”, leio com a difi cul-
dade própria das crianças que estão sendo alfabe-

tizadas, aquele nome “monstruoso”na placa do carro da 
professora do ginásio: PINDAMONHANGABA – SP. Os 
demais professores da escola eram de municípios circunvi-
zinhos à São José do Barreiro (Areias, Silveiras, Bananal, 
Queluz, Cachoeira Paulista, Cruzeiro) ou residiam na cida-
de. Só D. Therezinha Piorino vinha de tão longe, de Pinda-
monhangaba! Sentada no topo da escada, sempre esperava 
por sua chegada. Ela tinha um fusca e era a única professo-
ra que vinha dirigindo o próprio carro. As demais, vinham 
de Pássaro Marron. Naquela época, era muito raro uma 
mulher dirigir e, ainda mais, deslocar-se sozinha.

 No mapa do Estado de São Paulo fi xado na sala de 
aula, fui procurar onde Pindamonhangaba se localizava. 
Era um lugar mais distante do que Aparecida, naquela 
época, uma referência de distância devido às romariasa 
pé ou de caminhão. Entretanto, por mais que aquela meni-
na de sete anos pudesse imaginaronde estava localizada e 
como seria Pindamonhangaba, jamais poderia sonhar que 
aquela professora e a sua Pindamonhangaba fariam parte 
de cenários inesquecíveis de sua vida futura.

 Na verdade, quem me presenteou com Pindamo-
nhangaba foi minha fi lha Marina. Ao ser agraciada com 
a medalha de ouro na Ginastrada Paulista de 2009, foi 
convidada para integrar a Equipe de Ginástica Rítmica 
e Desportiva de Pindamonhangaba. Nem pensei duas ve-
zes: viemos! Para nossa surpresa, Pindamonhangaba era 
muito mais linda e maior do que o seu nome outrora me 
expressara.

 Desde a entrada, os que aqui chegam são agracia-
dos com uma vista panorâmica inesquecível das monta-
nhas da Serra da Mantiqueira que abraçam a cidade. Elas 
nos dão as boas-vindas! Eu sempre fi co em estado de con-
templação diante da grandeza desse maciço montanhoso! 
Atravessamos a extensa avenida com a sensação de que 
também somos abraçados por este bondoso gigante azul 
e, por ele, conduzidos à Praça Monsenhor Marcondes – ar-
borizada e fl orida! –  e, também, ao percurso de encanta-
mento por esta “fecunda terra, habilitatis et sapientiae”: 
As casas de comércio, a Matriz de Nossa Senhora de Bom 

Sucesso, o Palacete 10 de Julho, o Museu Histórico e Peda-
gógico D. Pedro e D. Leopoldina, o Bosque da Princesa,o 
rio Paraíba... Tanta riqueza histórica, arquitetônica e na-
tural Pindamonhangaba nos apresenta além do seu casa-
rio e de seus casarões, das estradas que nos conduzem à 
sua magistral zona rural e aos seus 99 bairros (www.mbi.
com.br), das paisagens bucólicas do percurso ferroviário 
da Estradinha de Ferro Campos do Jordão e de tantos ou-
tros caminhos visíveis e invisíveis estampados no álbum de 
retratos de seus 313 anos. 

 De todas as belezas de Pindamonhangaba, suas 
igrejas e capelas compõem cenários inesquecíveis de mi-
nhas mais ternas lembranças. Também aprecio suas pra-
ças e, de modo especial, uma manifestação pública que 
nunca vi em nenhuma outra cidade do Vale do Paraíba: 
em cada uma delas há um monumento a um santo. Inde-
pendentemente de credo, bendigo os mentores de singular 
homenagem. Na verdade, a história de vida dos homens e 
mulheres que alcançaram realização divina, nos encoraja 
a amar a vida, amar os outros, amar a terra em que nasce-
mos/vivemos com o que há de mais precioso em nós.

 E o que há de mais precioso em Pindamonhanga-
ba são as pessoas! Nesta terra encontrei grandes amigos, 
grandes irmãos. Reencontrei D. Therezinha Piorino e visi-
to-a com frequência. Aprecio sua arte em porcelana, suas 
plantas e uma boa prosa com seu esposo, Dr. Francisco 
Piorino, amigo muito querido e confrade na Academia 
Pindamonhangabense de Letras! Foi num dia desses, após 
uma visita à casa deles que, com emoção, botei reparo na 
placa do meu carro: PINDAMONHANGABA – SP. Confes-
so: foi difícil conter a emoção!

Aquela menina de outrora aprendeu a soletrar o gran-
dioso nome da cidade natal da professora de Biologia com 
as letras do coração. Hoje, Pindamonhangaba não é mais 
um ponto no mapa, mas a sua casa, o seu jardim fl orido, 
a sua praça de amigos, a sua escola, o seu tesouro infi ndá-
vel de poesia, de História e de histórias que ela coleciona 
com zelo e gratidão. Hoje, Pindamonhangaba é o cenário 
cotidiano de sua vida de escritora, terra prometida e a pro-
messa grafada com sua caligrafi a de menina nos maciços 
azuis da Mantiqueira: “Pindamonhangaba, hino de amor!

Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

PINDAMONHANGABA, HINO DE AMOR
Luís Cláudio/PortralR3
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habitantes.
 A história começa quando a cidade se 

recupera de uma trágica perda, o que leva 
Archie a pensar mais seriamente a respeito de 
seu futuro.

“Eu indico, pois essa série é muito boa e os 
mistérios são muito bem feitos”.

Júlia Nunes -  Estudante 

“...os que aqui chegam são agraciados com uma vista panorâmica inesquecível das montanhas da Serra da 
Mantiqueira que abraçam a cidade”

Assop realiza "24ª Mostra 
de Orquídeas" com sucesso  

A Associação de Orqui-
dófi los de Pindamonhan-
gaba (Assop) realizou entre 
os dias 6 e 10 de julho, a 
24ª edição da "Exposição 
de Orquídeas", no Parque 
da Cidade, participando 
das comemorações dos 
313 anos de emancipação 
político-administrativa da 
cidade.

A exposição foi visita-
da por aproximadamente 
9.000 mil pessoas e o pú-
blico em geral saiu deslum-
brado com a beleza das fl o-
res e o requinte do podium.

As orquídeas vencedo-
ras foram julgadas e exa-
minadas por juízes espe-
cializados vindos de fora. 
A escolha das vencedoras 
não foi nada fácil. Os juízes 
tiveram bastante difi culda-
de para apontar a orquídea 
mais bela, mais perfeita, 
melhor cuidada, apresen-
tando fl oração, folhas e raiz 
mais esmerada. Concorre-
ram mais de 600 espécies 
de 21 expositores vindos do 
Estado de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, 
juntamente com a associa-
ção anfi triã.

Segundo o presidente 
da Assop, José Maria Al-
meida, o objetivo da Asso-
ciação é desenvolver nas 
pessoas a preservação do 

meio ambiente, estimu-
lando um cultivo de orquí-
deas e plantas em geral de 
maneira ambientalmente 
corretos, incentivando a 
preservação de nosso meio 
ambiente.

Perguntada sobre o po-
dium de premiação, a Sra. 
Maria Luiza, esposa do 
presidente da Assop, expli-
cou que convidou a direto-
ra social Telma Galembe-
ck, para juntas, elaborarem 
um podium bem diferen-
ciado de tudo que já havia 
sido feito. Somando ideias 
e objetos de seu acervo pes-
soais, a dupla idealizou um 
cenário country com ins-
piração retrô dos anos 70 
bem luxuoso, com muito 
bronze colombiano, prata-
ria e cobre, ao mesmo tem-
po em que usaram penei-
ras, cestas, ferro de passar 
roupas do século 19 e 20, 
panelas de ferro, moinho, 
paneleiro, telefone antigo, 
pilões e outras peças deco-
rativas que encantaram o 
publico.

O Orquidário Taubaté, 
por meio de seu proprietá-
rio, Marcos Pato, empres-
tou peças de mobiliário do 
século passado, enrique-
cendo a decoração.

A Assop dedicou um es-
paço no podium para fazer 

uma homenagem póstuma 
a TsutomuTanabe, faleci-
do em outubro de 2016, 
orquidoófi lo apaixonado 
por orquídeas e conhecido 
por seu notório conheci-
mento sobre o cultivo de 
orquídeas e por sua incan-
sável luta para, em suas 
palavras, “transmitir os co-
nhecimentos com prazer e 
incentivar os participantes 
aumentando cada vez mais 
o numero de admiradores 
dessas verdadeiras joias da 
natureza.”

A Assop se reúne uma 
vez ao mês, no Parque da 
Cidade, onde professores 
renomados e de profundo 

conhecimento em orqui-
dofi lia proferem palestras 
sobre o cultivo e cuidados 
com as delicadas orquídeas.

Os membros da Assop 
agradecem a parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba bem como a 
seus patrocinadores: Ho-
tel Sleep Inn, Souza Car, 
Guilherme Automóveis, 
Recanto Garden, Açougue 
do Chico Bode, Padaria Pa-
nedoro, Padaria Pão Quen-
te, Orquídeas Taubaté, Or-
quidário Feiticeira, e Buff et 
Toque Mágico, esperando 
no próximo ano, aperfeiço-
ar ainda mais esse grande 
evento.

Uma “Viagem Literária”      

Com o objetivo de aproximar 
cidadãos paulistas da literatura, 

dos livros e das bibliotecas municipais, o 
projeto “Viagem Literária” visitará, em 
2018, setenta cidades do Estado de São 
Paulo. 

Desenvolvido pela Secretaria Estadual 
da Cultura, a iniciativa fará uma parada 
em Pindamonhangaba, no mês de 
setembro, com programação aberta a 
toda a comunidade.

O passeio conceitual abrangerá 
contações de histórias e personagens 
pertencentes às páginas da literatura 
brasileira em bibliotecas locais – apoiadas 
pelo Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo (SisEB). 

As ações que abrangem o programa são 
executadas pela organização social “SP 
Leituras” e busca, sobretudo, incentivar e 
reforçar o hábito da leitura e da visita às 
bibliotecas. 

Enriqueceu a exposição, o cenário country com 
inspiração retrô dos anos 70 bem luxuoso, com 
muito bronze colombiano, prataria, cobre e demais 
objetos  antigos
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aúdeS
Pindamonhangaba 
adere à campanha 
contra a hepatite C

Vacinação da BCG será 
nesta sexta-feira

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A Secretaria Municipal 
de Saúde participará, na 
quarta-feira (25), de uma 
reunião com o Governo 
do Estado de São Paulo 
para discutir as medidas a 
serem tomadas a respeito 
da Campanha de Vacina-
ção contra o Sarampo no 
município.

Após surtos no norte do 
País, especifi camente nos es-
tados do Amazonas e Rorai-
ma, o Ministério da Saúde 

faz um alerta para a vaci-
nação que é o único meio 
efi caz contra o sarampo.

Ainda de acordo com 
o Ministério da Saúde, o 
sarampo é uma doença 
viral de fácil contagio e que 
possui transmissão simi-
lar à gripe de pessoa para 
pessoa através de tosse e 
secreção.

Pindamonhangaba 
acompanhará o calendário 
da Campanha Nacional 
contra o Sarampo no mês de 
agosto com data ainda a ser 
informada.

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Saúde, iniciou na se-
gunda-feira (16), a campanha 
“Julho Amarelo” que tem como 
objetivo estimular a conscien-
tização sobre a importância da 
prevenção, do diagnóstico e do 
tratamento das hepatites.

A Vigilância Epidemiológica 
relata que por se tratar de uma 
doença silenciosa, a hepatite C é 
a que mais chama a atenção, pois 
ainda não há vacina, entretanto 
existe o tratamento. Diferente-
mente das hepatites A, B, D que já 
dispõem de cobertura vacinal na 
rede do Sistema Único de Saúde.

A transmissão das hepati-
tes pode acontecer através de 
transfusão de sangue, relação 
sexual, ausência de higiene ou 
utilização de objetos contami-
nados como: agulhas, piercing, 
confecção de tatuagem, barbea-
rias ou até mesmo por alicate de 
unha. Por esta razão, se deve ter 
atenção na prevenção das hepa-
tites, pois quando não tratadas 
de forma adequada, podem oca-
sionar óbito por cirrose e câncer 
no fígado.

Visando o diagnóstico, o 
município de Pindamonhan-
gaba itensificará a testagem 
para hepatite C, com foco na 
população acima de 40 anos, 
e para toda a população que 
desejar.

A justifi cativa no foco acima 
de 40 anos se dá devido ao fato 
que somente após a década de 
1990 se iniciaram os testes de 
diagnóstico desta doença, as-
sim, podemos aferir a saúde dos 
pacientes que por alguma razão 
tiveram contato com a doença e 
até a presente data é desconhe-
cida.

Os testes poderão ser fei-
tos nas seguintes unidades de 
saúde: Jardim Eloyna, Cida-
de Nova, Triângulo, Goiabal, 
Campinas, Maricá, Cidade Jar-
dim, Arco Íris, Ipê e Vila São 
Benedito, das 8 às 11h30 e das 
13 às 16 horas. O “Dia D” será 
sábado, 28 de julho, das 13 às 
19 horas, no Shopping Pátio 
Pinda.

Secretaria de Saúde de 
Pinda participará de 
reunião sobre o sarampo

Pindamonhangaba itensifi cará testes para diagnóstico da doença

Reprodução/Internet

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A Secretaria de Saúde dá con-
tinuidade à vacinação da BCG 
nesta sexta-feira (20), nas uni-
dades de saúde do município.

A BCG (Bacilo Calmette-
Guerrién) é uma das principais 
e mais efi cazes vacinas do ca-
lendário infantil e que deve ser 
aplicada em crianças menores 
de um ano de idade. A BCG  tem 

como intuito imunizar contra 
a tuberculose, uma doença in-
fectocontagiosa que ataca prin-
cipalmente os pulmões, entre-
tanto podem ocorrer em outros 
órgãos.

A vacinação ocorrerá até o 
fi m do ano, tendo cronograma 
para acontecer continuamente 
na segunda e penúltima sexta-
feira do mês. A BCG está dispo-
nível nas unidades: Cisas, Ipê II, 
Cidade Nova, Arco Íris e Ciaf.

A medicação é uma das principais e mais efi cazes do 
calendário infantil

Reprodução/Internet

CULTURA

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

O projeto “Viagem Literá-
ria”, desenvolvido pela Secre-
taria da Cultura do Estado de 
São Paulo fará uma parada 
em Pindamonhangaba, em se-
tembro. O passeio conceitual 
abrangerá contações de his-
tórias e personagens perten-
centes às páginas da literatura 
brasileira em bibliotecas lo-
cais. A programação será aber-
ta a toda a comunidade.

O programa tem o objetivo 
de aproximar cidadãos paulis-
tas da literatura, dos livros e das 
bibliotecas municipais de aces-
so público apoiado no Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas 
de São Paulo (SisEB). Em 2018, 
além de Pinda, outras 69 cida-
des do Estado receberão a ação 
executada pela organização so-
cial “SP Leituras” com coorde-
nação da Unidade de Difusão 
Cultural, Bibliotecas e Leitura, 
da Secretaria da Cultura do Es-
tado de São Paulo (UDBL).

MUNICÍPIO PARTICIPA 
DO PROGRAMA 
“VIAGEM LITERÁRIA”

Iniciativa desenvolve contações de histórias em bibliotecas municipais

Divulgação

CULTURA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 

 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 

04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 

Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Sr. Maésio 

Favorin, convoca através do presente Edital, os Associados, para a Assembleia Geral Extraordinária 

que será realizada na sede do clube da Associação, localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar 

Romeiro, s/n, dia 30 de julho de 2018 – segunda-feira. A Assembleia Geral Extraordinária 

instalar-se-á em primeira convocação às 19h00min, com a presença de metade mais um dos 

associados ou às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de associados conforme 

previsto no Art. 13 do Estatuto Social, para Deliberar e Votar sobre os itens da Ordem do Dia: 

 
1- Ratificação da Aprovação da Prestação de Contas referente ao período de 

novembro/2016 a novembro de 2017;  
 

2- Apresentação da nova Administradora; 
 

3- Apresentação dos Aspectos Econômico/Financeiros da Previsão Orçamentária de 2018; 
 

4- Deliberação e Aprovação de implantação da Academia para 3ª Idade; 
 

5- Deliberação e Votação sobre Venda de  espaço para Propaganda; 
 

6- Esclarecimentos sobre a Situação da Atualização do Estatuto Social; 
  
 

As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de Associados, deverão se apresentar 

com as respectivas procurações com firma reconhecida, ficando limitado a uma única procuração 

por outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social) 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de 

participarem da assembleia. (Art. 10 do Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia. 

                                  Pindamonhangaba, 19 de julho de 2018. 
 

 
MAÉSIO FAVORIN  

Presidente  

 Associação do Centro de Convivência para Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo” 

Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811 

Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08 
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03 

CNPJ: 60.125.747/0001-06  
 

 

1 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAÓRDINÁRIA 

Prezados (as) Senhores (as) Associados 

A Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os associados para Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 20 de JULHO de 2018, na sede 
da entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila Rica, 
Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, em 
primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às 
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Substituição do Assistente Administrativo. 
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018. 
3. Substituição das bandas nos bailes. 

 

 

Pindamonhangaba, 17 de Julho de 2018. 

 

 

Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2018 (PMP 17379/2018 
Comunicamos o adiamento sine die da licitação supra, que cuida de “contratação de serviços de 
arbitragem de futebol para atender campeonatos organizados pela Liga Municipal de Futebol em 
parceria com a SEMELP”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para 
a retificação no termo de referência. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 219/2015 (PMP 22961/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 05/04/2018, ao contrato 232/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de ressonância magnética (exceto de abdome 
total) acompanhadas ou não de analgesia e uso de contraste quando necessário”, para prorrogação 
até 05/04/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pena contratada, empresa 
Prá Imagem Ltda, o Sr Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, e o Sr Antonio Carlos Messias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.131, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre o Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba para o período de 10 anos 
a partir de sua publicação, constante no Anexo Único da presente Lei.
Art. 2º O Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba será acompanhado pelo Conselho 
Municipal de Cultura – CMC e sua execução será coordenada pela Secretaria de Educação e 
Cultura, através do Departamento de Cultura – DEC.
Art. 3º Os recursos necessários à execução do Plano Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba serão consignados nos instrumentos orçamentários, observada a disponibilidade 
financeira do Município e o cronograma geral elaborado pela Secretaria de Educação e Cultura, 
através do Departamento de Cultura – DEC e Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento.
Art. 4º A Secretaria de Educação e Cultura, através do Departamento de Cultura – DEC, 
manterá sistema de monitoramento das metas, ações e indicadores do Plano aprovado nesta Lei, 
bem como dará ampla publicidade aos resultados alcançados mediante comunicação institucional 
permanente.
Art. 5º As atualizações do Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba dependerão de 
lei específica e serão previamente submetidas ao Conselho Municipal de Cultura, precedidas de 
consulta pública.
Parágrafo único - As consultas públicas terão suas datas definidas pela Secretaria de Educação 
e Cultura, através do Departamento de Cultura – DEC, em conjunto com o Conselho Municipal de 
Cultura, nos anos que antecedem a elaboração dos Planos Plurianuais do Município.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/Projeto de Lei nº36/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.153, DE 12 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Departamento de Trânsito/Fundo Municipal 
de Trânsito, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e adequação de ações neste 
exercício, a saber:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
14.31   Departamento de Trânsito/Fundo Municipal de Trânsito
1016           Mobilidade Urbana
26 782 0016.3          4.4.90.51 –  Obras e Instalações                   R$   120.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º, 
incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99 
e o Passivo Financeiro com o valor de R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$ 
11.568.383,09.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 82/2018

 

LEI Nº 6.152, DE 12 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos no Departamento de Serviços Municipais, referente 
ao convênio nº 1299/2018 firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
de Planejamento e Gestão, para obras de infraestrutura urbana. A classificação orçamentária será:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
1006   Pavimentação de Vias Urbanas
15.451.0017.2 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 4.000.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão.
 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 90/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.151, DE 12 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na Fundo 
Municipal de Assistência Social / Proteção Social Especial Média Complexidade para adequações 
no exercício. A classificação orçamentária será:
15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
15.30   FMAS/Proteção Social Especial Média Complexidade
1005 Ampliação e Manutenção das Instalações 
08.244.0015.1 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                          R$ 60.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte da seguinte dotação:
14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
2029 Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.1    3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (520)     R$ 60.000,00
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/gcs/Projeto de Lei 87/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.150, DE 12 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial

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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar e especial no valor de 
R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, no Departamento de Administração da Educação e Cultura e no 
Departamento Pedagógico, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e 
adequação de ações neste exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.20   Departamento de Administração da Educação e Cultura 
1003 Equipamentos em Geral
12 361 0010.5 4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente R$   500.000,00
2070    Merenda com Qualidade e Foco na Segurança Alimentar e Nutricional/QSE 
12 306 0010.5    3.3.90.30 –  Material de Consumo (239)          R$ 1.000.000,00

09.40   Departamento Pedagógico 
2080 Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Fundamental/ QSE
12 361 0010.5 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (278) R$ 1.300.000,00
2035 Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil – Pré Escolar
12 365 0010.5 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (302)   R$    900.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo artigo 1º terá 
como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. 
O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99 e o Passivo 
Financeiro com o valor de R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$ 
11.568.383,09.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues                                               
Prefeito Municipal         

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/gcs/Projeto de Lei 84/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE BEBIDAS 
PARA 2º FESTIVAL JULINO DE MOREIRA CÉSAR.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de empresas para fornecimento exclusivo de bebidas 
(chopp, refrigerante e água) para o 2º Festival Julino de Moreira César.

O 2º Festival Julino de Moreira César será realizada nos dias 27 a 29 de julho de 
2018na Praça do Cisas, sendo aberto ao público em geral.

Será de exclusividade a exploração do fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante 
e água) para os participantes do 2º Festival Julino de Moreira Césare ainda poderá 
divulgar a marca dos seus produtos, a melhor proposta entre os interessados a partir 
do valor mínimo estipulado em R$ 12.000,00 (dozemil reais)em contratações de 
1(um) show por dia e ainda o fornecimento de 50 jogos de mesas e cadeiras.

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em explorar o fornecimento de 
bebidas (chopp, refrigerante e água) para os participantes do 2º Festival Julino de 
Moreira César, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do 
Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 
– Centro, no dia 19 de julho de 2018, no horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social; 
c) Cópia do RG eCPF do Representante Legal;
d) Cópia de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Tendência o Negativa junto 
ao Município de Pindamonhangaba;
e) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de 
Protocolo, constando TODOS os produtos a seremcomercializados;

2 – Da atividade a serlicenciada:

2.1 – Será licenciado o fornecimento bebidas (chopp, refrigerante, agua exceto 
bebidas consideradas fermentadas).

2.2 – É vedada o fornecimento de bebidas em recipientes de vidro, sendo a empresa 
sujeito a autuação e cassação da devida licença conforme previsto na legislação 
vigente.

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do 
especificado, sob pena de aplicação das sanções administrativascorrespondentes.

2.4 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o 
exercício por procuração oupreposto;

3 – Analise da Proposta:

3.1 – As empresas que efetuaram as inscrições para a exploração do fornecimento 
de bebidas (chopp, refrigerante, agua exceto bebidas consideradas fermentadas) no 
valor mínimo de R$ 12.000,00 (dozemil reais) deverão apresentar no dia 20 de julho 
de 2018, no auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400 – Alto do Cardoso ou outro local designado pela prefeitura, às15h, o envelope 
com a proposta e a listagem dos shows para os dias 27 a 29 de julho de 2018 será 
analisada pelo Diretor do Departamento de Administração, e por dois Fiscais de 
Postura, sendo considerada a vencedora a melhor proposta .

4– Da entrega daslicenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 23de julho de 2018das 8h00 às 
17h00, mediante pagamento do boleto no valor da melhor proposta retirando no Setor 
de Posturas;

4.2 – A melhor proposta será cobrada em uma única vez.

5 – Disposições gerais

5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;

5.2 - Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de 
licença;

5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 
Administração ou a quem for delegado competênciaexpressa.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 14.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.04.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Ordinária, realizada em 13.04.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0020/18 Daiane Suellen da Silva. II– RELATOR: Sr. 
Carlos Alberto Camilo DEFERIDO, por votação unânime: 1-0045/18 Bianca Ferreira de Souza e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0198/17 Nivaldo da Silva Goes e 1-0024/18 Lucia de Fatima 
Rodrigues.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 16  de  abril  de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 14.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.04.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Ordinária, realizada em 16.04.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0023/18 Silvia Elena da Piedade Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 15.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.04.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e tres de abril de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
17.04.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0026/18 Edgar Ramos dos Santos. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0003/18 Sofia 
Prado Costa Marçon. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 23  de  abril  de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 15.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.04.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Ordinária, realizada em 23.04.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0029/18 Matheus Augusto C Nunes dos Santos. II– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0195/17 Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos e 1-0207/17 Beraldo Teixeira Bastos. III – EXPEDIENTE: Ofício 
010/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 16.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.05.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia sete de maio de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Décima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15ª Sessão Extraordinária, realizada em 
24.04.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0032/18 Bruna dos Santos Couto. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo DEFERIDO, por votação unânime: 1-0069/18 Adelaide 
Mariano Viana Miguel e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0060/18 Adilson dos Santos. III – 
EXPEDIENTE: Ofício 010/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação.  
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.047, DE 17 DE JULHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
EXONERAR o Sr. João Carlos Muniz do cargo de provimento em comissão de Secretário da 
Fazenda e Orçamento, a partir de 01 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de 
julho de 2018.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2018.

Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira 
 Secretário de Administração

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

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 16.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.05.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Ordinária, realizada em 07.05.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0035/18 Benedito José Dias da Silva e 1-0041/18 
Marco Antonio de Faria. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 04/07/2018, deserta 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de 01 veículo, tipo automóvel, para transporte de 
passageiros para compor a frota da Secretaria de Saúde, especificamente para atender a USF 
Cruz Grande”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 027/2018 (PMP 6406/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou provimento 
ao recurso da empresa Carlos Roberto Machado ME, impetrado por meio do processo 16617/2018, 
e homologou, em 06/07/2018, e adjudicou a 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”, em favor da empresa Agregue Multiserviços EIRELI, no valor 
total de R$ 91.501,34. 

PREGÃO Nº 084/2018 (PMP 14957/2018) 
A autoridade superior homologou, em 05/07/2018, a adjudicação do pregoeiro, corrigindo o 
despacho anterior da licitação supra, que cuida de “aquisição de material hidráulico para uso nas 
obras e manutenções diversas executadas”, em favor da empresa Unimáquinas Ferramentas e 
Equipamentos EIRELI ME, os itens 07, 16, 18 e 36, no valor total de R$ 933,70. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2018 (PMP 15958/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, homologou, em 28/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de fraldas geriátricas para atender aos mandados judiciais, pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa RCV do Brasil EIRELI ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-1,96; 02-1,64; 
03-2,14. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 082/2018 (PMP 14942/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de pintura para uso da Subprefeitura de 
Moreira César”, foi emitida a autorização 1196/2018, de 12/07/2018, no valor de R$ 11.853,50, em 
favor da empresa Raul Rabello Neto EPP. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 037/2015 (PMP 7259/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 01/05/2018, ao contrato 087/2015, que cuida de “aquisição de 
lanches (itens para café da manhã) para pacientes do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial)”, 
para prorrogação até 03/05/2019, e reajuste de 1,2837% conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor do contrato para R$ 26.758,87, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

PREGÃO Nº 128/2016 (PMP 13397/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 21/06/2018, ao contrato 154/2016, que cuida de “aquisição de 
produtos para lanche, servidos nos cafés da manhã dos pacientes com tuberculose em tratamento 
supervisionado”, para prorrogação até 29/06/2019, e reajuste de 1,5269% conforme variação do 
IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 15.953,50, assinando pela contratante a Sra 
Valéria dos Santos e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr 
Carlos César Rezende. 

PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 20/06/2018, ao contrato 041/2017, que cuida de “contratação 
de empresa para fornecimento de mão de obra especializada em urgência e emergência para 
o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de remoção terrestre de pacientes 
e atendimento pré hospitalar móvel de urgência e emergência Samu 192 do município de 
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 29/06/2019, e reajuste de 1,5269%, passando o valor 
total do contrato para R$ 2.291.665,18, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Pronto Vida Emergências Médicas Ltda, o Sr Fabiano Bazzo da Silva. 
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"Super MEI" oferece novos cursos em Pinda

SOS dá início a 
matrículas para 
oficinas em Pinda

Prefeitura cede espaço do "Projeto 
Horta Alimento" para "Jataí"

Pinda receberá unidade castramóvel

ColaboRou Com o texto: 
bRuna SIlva

***
a Secretaria de Desen-

volvimento econômico de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com o Sebrae, 
oferece cursos de técnica 
de vendas, montagem e 
manutenção de computa-
dores portáteis e técnica 
de correção de sobrance-
lhas.

De acordo com infor-
mações dos responsáveis 
pelos cursos, as inscrições 
possuem prazo para tér-
mino, pois as vagas são 
limitadas. as inscrições 
para montagem e manu-
tenção de Computadores 
Portáteis poderão ser fei-
tas até o dia 23 de julho; 

para técnicas de venda, 
até   dia 25 de julho; para 
técnica de Correção de 
Sobrancelhas, até dia 31 
de julho. as aulas estão 
previstas para o início de 
agosto.

Segundo os organiza-
dores, esta é uma oportu-
nidade para o empreende-
dor que deseja se destacar 
no mercado e conquistar 
novos clientes. Sendo ca-
pacitado, possibilita saber  
como planejar a agir nos 
diversos momentos do ne-
gócio próprio.

o “Programa Super 
meI” disponibiliza ao mi-
croempreendedor indivi-
dual (meI) ou ao que está 
pensando em abrir o seu 
negócio próprio soluções 

técnicas de gestão. as so-
luções ofertadas pelo pro-
grama podem contribuir 
para que o empreendedor 
consiga: agregar valor à 
empresa, aprimorar co-
nhecimentos técnicos de 
gestão, aumentar suas 
vendas, diversificar seus 
produtos, receber orienta-
ção sobre linhas de crédito 
e aplicativos de gestão.

as inscrições devem 
ser feitas no  Sebrae local. 
os interessados podem 
obter mais informações 
pelos telefones 3642-9744 
e 3128-9600 opção 4, ou 
até mesmo indo à unidade 
Sebrae de Pindamonhan-
gaba, na azvenida albu-
querque lins, 138, São 
benedito. As aulas contam com vagas limitadas e têm previsão de início em agosto

ColaboRou Com o texto: 
Dayane GomeS

***
o Serviço de obras So-

ciais (SoS) de Pindamo-
nhangaba está com ins-
crições abertas para novas 
turmas de sete cursos na 
área da estética com en-
trega de apostila e certifi-
cado. os interessados em 
capacitação de tratamen-
to de unhas, massagem, 
depilação, cabeleireiro, 
maquiagem e design de 
sobrancelhas podem pro-
curar a instituição para o 
preenchimento de cadas-
tro e garantia de vaga.

a oferta vigente inclui 
aulas de depilação às ter-
ças-feiras, das 18 às 21 
horas, durante três meses. 
no mesmo horário e com 
mesma duração, as instru-
ções de maquiagem serão 
aplicadas nas quintas-fei-
ras. Já o ensino de técnicas 
de medidas e formatos do 
rosto para desenho de so-
brancelhas será desenvol-
vido às sextas-feiras, das 
18 às 20 hora, por um mês.

o curso de cabeleireiro 

ocorrerá duas vezes por 
semana e terá duas mo-
dalidades: masculino e 
completo. Durante um se-
mestre, as turmas recebe-
rão treinamento de corte, 
hidratação e coloração de 
cabelos no período da noi-
te e da tarde, respectiva-
mente. Enquanto a oficina 
de manicure, pedicure e 
unhas artísticas também 
se desenrolarão em dois 
dias da semana, com op-
ção das 14 às 17 ou das 18 
às 21 horas.

e a aprendizagem de 
massagem modelado-
ra, relaxante e redutora 
acontecerá às quartas-
feiras, no período notur-
no e terá duração de dois 
meses. Sendo que, todas 
as matrículas devem ser 
feitas presencialmente, 
com apresentação de RG e 
comprovante de residên-
cia na sede do SoS, loca-
lizada na rua Frederico 
machado, 270 - São bene-
dito. mais detalhes estão 
disponíveis por contato te-
lefônico com a organização 
no número 3642-2787.

o Projeto Jataí está 
ampliando seu atendi-
mento. na terça-feira 
(17), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e 
a associação dos Sa-
lesianos Cooperados 
assinaram um termo 
de autorização de uso 
de espaço do “Projeto 
Horta alimento” do 
bairro marieta azeredo 
pelo Projeto Jataí.

o prefeito Isael Do-
mingues esteve pre-
sente na cerimônia, ao 
lado do subprefeito de 
moreira César, nilson 
luis de Paula Santos, 
e da diretora e coorde-
nadora do Projeto Ja-
taí, Raquel de oliveira 
Dias, para a assinatura 
do termo. estiveram 
presentes também a 
diretora de assistência 
Social da Prefeitura, 
ana Paula de almeida 
miranda, além do dire-
tor do liceu de Pinda, 
Padre Sérgio.

De acordo com a 
coordenadora Raquel 
Dias, a ampliação do 

espaço é muito impor-
tante para o desenvol-
vimento das atividades. 
"nosso espaço físico hoje 
não tem comportado o 
número de assistidos 
pela nossa Instituição 
que atualmente é de 716, 
de segunda a sexta-fei-
ra", explicou Raquel. "o 
espaço tem um salão am-
plo que poderemos uti-
lizar na oficina de dança 
e música, além de duas 

salas menores onde se-
rão implantadas oficina 
de culinária/panifica-
ção, projeto extensivo 
às famílias, de sensibi-
lização para o empre-
endedorismo, além da 
reativação da horta 
orgânica, que será de 
grande importância no 
processo de reinserção 
social para os adoles-
centes em cumprimen-
to de medida socioe-

ducativa e Prestação de 
Serviços à Comunidade.

após a assinatura, o 
Projeto Jataí realizou a 
formatura "mundo do 
trabalho", de alunos de 
Informática, Informáti-
ca básica e Cabeleireiro 
do primeiro semestre de 
2018, somando 60 for-
mandos. a formatura 
contou com a participa-
ção da “Camerata Jo-
vem” do Projeto Jataí.

Subprefeito, diretora do Jataí e prefeito participaram da assinatura do termo

akim/agoravale

Pindamonhangaba está 
iniciando o atendimento de 
castração de cães e gatos do 
município. o serviço gratuito 
atenderá, preferencialmente, 
animais de famílias atendidas 
por projetos sociais.

Inicialmente, será implan-
tado o projeto de castração 
itinerante nos bairros, daqui 
a aproximadamente 60 dias, 
com recursos próprios. Serão 
atendidos 1.400 animais, e a 
licitação para a contratação da 
empresa já foi finalizada.

o próximo passo será a 
aquisição, por parte da Prefei-
tura, de seu próprio castramó-
vel. na terça-feira (17), o pre-
feito Isael Domingues recebeu, 
em seu gabinete, representan-
tes de protetores de animais 

do município e o deputado 
federal Ricardo Izar. a cidade 
foi contemplada com emen-
da parlamentar de R$120 mil 
para a compra de um cas-
tramóvel e também está pre-
vista uma emenda de R$120 
mil para a compra de insumos 
a serem usados neste serviço.

nesta próxima etapa com 
o castramóvel, a prefeitura vai 
licitar uma empresa creden-
ciada pelo CRmv - Conselho 
Regional de medicina veteri-
nária, que fabrique um veículo 
adaptado para os atendimen-
tos veterinários. a implanta-
ção deste serviço móvel está 
prevista para 2019, pois, além 
dos trâmites burocráticos, o 
projeto depende da aprovação 
do CRmv.

Divulgação
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

A página de histó-
ria desta semana 
recorda a Pin-

damonhangaba dos 
anos 70, destacando 
um acontecimento en-
volvendo a cultura e a 
educação que pode ser 
considerado a raiz de 
um evento que o De-
partamento de Cultura 
da Prefeitura passou 
a realizar (organiza-
ção e coordenação) a 
partir de 1980: o Fes-
te! Festival de Teatro 
que atualmente, sob a 
denominação Festival 
Nacional de Teatro de 
Pindamonhangaba, tem 
concorrida participação 
de grupos teatrais de 
todo o Brasil.

Não se trata, entre-
tanto, de histórico do 
Feste. Nosso artigo não 
traça a trajetória, os 
passos, pessoas envolvi-
das etc., para ser o que 
é hoje o referido fes-
tival. Nossa pesquisa, 
ciente da importância 
do evento, visa também 
afagar o estabeleci-
mento de ensino que 
foi seu berço: o Ginásio 
Industrial Estadual de 
Pindamonhangaba! 
Originado da continui-
dade de outra escola, 
inesquecível formadora 
de excelentes profi ssio-
nais para a indústria e 
serviços, o Núcleo de 
Ensino Ferroviário! 
(lembrado nessa página 
de história nas edições 
27/4 e 4/5/2016).

A semente  

Na edição do dia 
13/9/1974 do jornal 
Sete Dias (extinto) 
encontramos notícia 
sobre a realização do 1º 
Feste – Festival de Tea-
tro Amador Estudantil 
(sigla assim denomina-
da na referida matéria) 
na Associação Atlética 
Ferroviária. O evento, 
promovido pelo Ginásio 
Industrial e Estadual 
de Pindamonhangaba,  
ocorreria de 7 a 12 de 
outubro daquele ano 
com a participação das 
seguintes cidades: Re-
denção, Roseira, Caça-
pava, Mogi das Cruzes e 
Pindamonhangaba.  

A direção do Cen-
tro Cívico do  Ginásio 
Industrial destacava 
na nota que estaria 
empenhada no sentido 
de que o público pres-
tigiasse a promoção 
cultural.

Sobre o assunto, 
vamos encontrar no ar-
quivo do jornal Tribuna 
do Norte, em sua edi-

Há 44 anos o Ginásio Industrial realizava 
o 1º Feste de Pindamonhangaba

ção de 12 de outubro do 
mesmo ano,  a matéria 
referente ao festival 
estampada em primeira 
página, com o título “O 
sucesso do I Festival de 
Teatro amador Estu-
dantil”.

As primeiras 
apresentações 

do Feste

Conforme noticiou 
a Tribuna, a primeira 
peça  do 1º Feste foi 
encenada no dia 7 de 
outubro de 1974, uma 
segunda-feira, pelo 
Grupo Serelepe, de 
Pindamonhangaba. Na 
terça-feira seguinte (8), 
apresentou-se o Grupo 
Teatral Happ’s, de Ro-
seira, com “A bruxinha 
que era boa”; na quar-
ta-feira (9), o  grupo 
Teatro Realização Es-
tudantil Caçapaense foi 
ao palco com a peça “O 
Urso”, do escritor russo 
Tchecov;  na quinta-fei-
ra (10), apresentou-se o 
Grupo Teatral do Giná-
sio Industrial Estadual 
de Pinda (essa é a de-
nominação que consta) 
com a peça escrita  pelo 
professor Diógenes 
Chiaradia Feliciano, 
daquele estabelecimen-
to de ensino, intitulada 
“Na terra dos dragões”.

O festival prosse-
guiu na sexta-feira (11) 
com o Grupo de Teatro 
Amador Redencense, 
de Redenção, e o espe-
táculo: “Forrobodó na 
sacristia”. O encerra-
mento, no sábado (12) 

foi a única apresenta-
ção realizada em outro 
clube, no hoje saudoso 
Clube Literário e Re-
creativo, onde a peça, 
“Dona Patinha vai ser 
miss”, foi encenada 
pelo Grupo Volante 
de Teatro de Mogi das 
Cruzes.

Ao fi nal da matéria 
o jornal destacava que 
a exibição dos espetá-
culos tiveram “ampla 
cobertura da Federa-
ção de Teatro Amador, 
Regional do Vale do 
Paraíba”, (tinha a sede 
em Pindamonhangaba).

O vencedor 
do I Feste

Na edição seguinte, 
a de 19/10/1974, a TN 
trazia nota referente 
à apresentação que 
a peça vencedora do 
Feste-1974, primeira 
edição do festival, faria 
no Clube Literário no 
domingo, 20/10/1974. 
A vencedora havia sido: 
“Na terra dos dragões”. 
Espetáculo pindamo-
nhangabense escrito e 
ensaiado pelo professor 
Diógenes, do Ginásio In-
dustrial, com todo o seu 
elenco formado por seus 
alunos. Jovens estudan-
tes que se iniciavam na 
arte cênica. A Tribuna 
ressaltava a “entusia-
mada  participação” dos 
vários grupos na arte te-
atral. Infelizmente, não 
encontramos nenhuma 
nota que registrasse as 
demais colocações além 
da peça vencedora.

Ginásio Industrial (extinto) fi cava na rua Dr. Gustavo de Godoy (Vila Nair), local onde hoje funciona a DDM-Delegacia de Defesa da Mulher

Arquivo TN
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