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“Rede de Núcleos de Esporte-
Educação” é inaugurada na cidade

ENCOBERTO COM 
CHUVAS ISOLADAS

UV 6

PREVISÃO DO TEMPO 
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PINDAMONHANGABA

21º

Fonte CPTEC/INPE

A inauguração do projeto 
“Rede de Núcleo” aconteceu 
na última quarta-feira (15), 
na Escola Municipal Julieta 
Reale, no bairro Castolira, 
em Pindamonhangaba. 

A realização do progra-

ma contou com o apoio da 
prefeitura por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte do Go-
verno Federal e o patrocínio 
da empresa Novelis.

A “Rede de Núcleos de 
Esporte-Educação” surgiu 

a partir da ampliação da 
Formação Continuada para 
Professores, em 2017. Nos 
núcleos IEE (Instituto Es-
porte Educação), professores 
e estagiários desenvolvem 
projetos didáticos e eventos, 

incluindo modalidades es-
portivas e educativas diver-
sifi cadas, com o intuito de 
ampliar a cultura esportiva 
dos alunos.

O programa faz parte do Instituto 
Esporte e Educação, criado pela 
medalhista olímpica Ana Moser e 
atende crianças e jovens em diferentes 
atividades esportivas

“CONFERÊNCIA 
MISSIONÁRIA” 
DA ASSEMBLEIA 
DE DEUS 
COMEÇA HOJE

“ESCOLA DA 
FAMÍLIA” 
CELEBRA 15 
ANOS EM 
EVENTO NO 
PARQUE DA 
CIDADE

PRAÇA 
MONSENHOR 
MARCONDES 
RECEBE 
“MAMAÇO 2018”
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Domingo tem 
“Ofi cina de Rugby” 
no shopping

No próximo 
domingo (19), a 
partir das 14 horas, o 
Shopping Pátio Pinda 
receberá uma “Ofi cina 
de Rugby”, organizada 
pela equipe Pinda 
Rugby. A prática tem 
como foco principal 
a democratização da 
modalidade esportiva 
entre crianças; mas 

também receberá 
interessados de outras 
idades.

Além de algumas 
atividades em que 
os adultos podem 
entrar na interação, 
o evento de lazer terá 
uma partida amistosa 
do Pinda Rugby no 
encerramento. 
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ATLETAS DE PINDA SÃO CAMPEÃS 
DA 1° FASE DA “COPA SÃO PAULO 
DE GINÁSTICA RÍTMICA”

As meninas da escola de 
ginástica rítmica da Secre-
taria de Esporte e Lazer de 
Pindamonhangaba partici-
param da 1° fase da “Copa 
São Paulo de Ginástica Rít-
mica” no último fi m de se-

mana, pela categoria Baby 
(alunas de 6 a 8 anos), re-
presentando a cidade.

O evento aconteceu na 
cidade de Suzano (SP) e o 
grupo participou de dois 
conjuntos (formados por 

seis ginastas), sendo cam-
peãs no conjunto de mãos 
livres da categoria baby. 
Conquistaram o primei-
ro lugar as alunas: Tais, 
Bianca, Tamires, Nikolly, 
Manuela, Myuki.         

“Os árbitros da compe-
tição vieram me cumpri-
mentar pelo desempenho 
delas e isso é muito raro 
de acontecer, pois eles 
são bem exigentes e não 
costumam fazer elogios”, 
afi rmou a técnica Simone 
Rosa. “Creio que teremos 
uma equipe muito forte 
no futuro, pois a ginás-
tica rítmica é uma mo-
dalidade que exige mui-
ta técnica e perfeição e o 
resultado delas mostra 
isso”, completou.

As atletas foram elogiadas 
pelos árbitros da 
competição, o que reforça 
os bons resultados
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“DIA D” DA 
VACINAÇÃO 
CONTRA A PÓLIO 
E SARAMPO É 
NESTE SÁBADO
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Divulgação

Christian Santos

Divulgação
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Quando - 3 a 11 de 
agosto de 2018.

Onde - País – Peru/
Província de Loreto/Ci-
dade - Iquitos/Bairro – 
Belém/Selva Amazônica.

Contextualização – O 
bairro de Belém tem 15.000 
habitantes, que vivem ba-
sicamente do comércio de 
produtos alimentícios e pes-
cado, o bairro fi ca às mar-
gens do Rio Amazonas e vive 
dele apesar dele. O bairro é 
todo construído para fi car 4 
a 5 meses sobre as águas do 
rio o período das chuvas de 
janeiro a maio. Nesse perío-
do o meio de transporte é o 
barco, voadeiras, mas prin-
cipalmente a canoa artesa-
nal. No restante do ano, na 
época seca, o transporte é o 
moto táxi ou “tuctuc” (moto 
adaptada para carregar além 
do condutor mais 3 pessoas) 
como um riquixá, existem 
muito por lá, são muitos 
mesmo, 50.000 segundo um 
condutor que perguntei. 

Todas as casas são cons-
truídas nas alturas, umas 

poucas de alvenaria sua 
grande maioria de madeira, 
são palafi tas, uma ou outra 
são fl utuantes bem rudimen-
tares.

Por sua posição e já sabi-
da condição o poder público 
atua de forma muito precária 
e de forma meio desordena-
da, pouco é feito pelo bairro, 
algumas ruas principalmen-
te na parte chamada de alta 
Belém, onde não inunda, 
são pavimentadas, a gran-
de maioria de terra batida, 
com o calor seca e poeira, na 
chuva lama e em todo tem-
po “línguas” de esgoto a céu 
aberto.

Banheiros não existem, 
pois não existe água enca-
nada e como visto acima não 
existe rede de esgoto, ener-
gia existe, mas gás encanado 
óbvio que não, em botijões, 
também não pois são caros 
demais para esta população, 
por isso cozinham com car-
vão ou lenha.

Comem de tudo um pou-
co, mas a alimentação bá-
sica é o pescado, o arroz e 

o plátano (nossa banana), 
durante todo o dia nas ruas 
você vê mulheres cozinhan-
do estes alimentos e todos se 
alimentando. Mas algumas 
variações existem pela pro-
ximidade da fl oresta, ovos de 
tartarugas, as próprias tarta-
rugas, macacos, cobra, frutas 
tropicais bem exóticas e al-
guns insetos, tudo vai a mesa 
que parece farta, mas para 
nós difícil de ser digerida.

Esta é a cena a ser cons-
truída, em nossas mentes, 
terra, esgoto, animais soltos, 
cozinha na rua e alimentação 
também, prato cheio para as 
doenças infecto contagiosas.

Este foi o cenário que en-
contrei, junto vieram as re-
comendações na aula inicial, 
água somente comprada e 
lacrada (muita água), comi-
da somente em restaurantes 
no centro da cidade, não pas-
sem as mãos nos olhos e bo-
cas, álcool gel várias vezes ao 
dia, protetor solar, protetor 
para a cabeça e para o nariz 
(lenço).

Selva, temperatura alta, 

umidade muito alta, muita 
caminhada, muito trabalho, 
crianças e adultos carentes 
de afeto, de conversa, de ati-
vidades, muitos passam os 
dias ouvindo música (Reg-
gaeton) em alto volume, be-
bendo e dormindo em redes 
ou no chão mesmo. Faltam 
empregos, falta trabalho, fal-
ta higiene, falta dignidade, 
falta vontade.

Os que trabalham, ven-
dem de tudo um pouco, ne-
gociam tudo, o que rende 
alguns soles (sol – moeda 
peruana) por dia, mas não 
existe ou não vi pelo me-
nos, pedintes, mesmo sendo 
Iquitos uma cidade turística, 
a segunda com maior movi-
mento no País, grande parte 
das pessoas buscam fazer 
algo em troca de alguns tro-
cados.

Acho que isto conta um 
pouco sobre o que e como é 
o lugar para onde viajei para 
aprender e praticar trabalho 
voluntário. Na próxima par-
te começo a falar das experi-
ências vividas.

EXPERIÊNCIA VIVIDA E DIVIDIDA - PARTE 1

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.

Trabalhadores já podem 
sacar Pis/Pasep

Moreira César recebe “2ª Feira StartUp Profi ssional”
COLABOROU COM O TEXTO: 

DAYANE GOMES
***

Moreira César, distri-
to de Pindamonhangaba, 
terá a “2ª Feira StartUp 
Profi ssional” desenvol-
vida pelo Centro de Trei-
namentos Industriais e 
Profi ssionalizantes (CTI). 
O evento é gratuito e ocor-
rerá neste sábado (18), a 
partir das 13 horas, no Re-
cinto São Vito.

Contando com o apoio 
de algumas instituições, 
entre elas a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, a 
exposição apresentará o 
dinamismo e a conjun-

tura atual do mercado de 
trabalho. Para isso, terá 
ofi cina de preparação, 
confecção de currículo e 
palestras com profi ssio-
nais dedicadas à empre-
gabilidade.

A coaching e consulto-
ra empresarial, Luci Ma-
nhães, falará sobre “Jogo 
dos Negócios”, incenti-
vando que os participan-
tes joguem como empre-
sários e ganhem como 
empreendedores. Além 
dela, Fabiana Araujo ex-
plicará o desenvolvimento 
da “Corrente do Bem pelo 
Emprego em Pinda”, pági-
na veiculada nas redes so-

ciais que, como o próprio 
nome sugere, auxilia na 
oferta de vagas de traba-
lho na cidade.

A “2ª Feira StartUp 
Profi ssional” ainda conce-

berá sorteios de bolsas de 
estudo, bicicleta e brindes. 
A sede do evento, o Recin-
to São Vito, fi ca na avenida 
Dr. José Adhemar Cesar 
Ribeiro - Moreira César.

Foco do evento está no atual 
cenário do mercado de trabalho
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 

 

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom 
Sucesso, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 30/08/2018, no Salão de Festas da Associação, sito a Rua Japão, s/nº, 
Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-
SP, as 19h30 em primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados 
presentes e as 20h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar 
sobre o quanto segue: 

1)  Deliberação e Votação sobre Fundo Reserva Fixo no valor de 154 taxas 
associativas; 

2) Deliberação e Votação sobre envio dos boletos das taxas associativas 
somente por meio eletrônico; 

3) Deliberação e Votação sobre pendências CIPASA e possível processo 
judicial; 

4) Deliberação e Votação sobre os Investimentos e respectivas taxas extras: 
a) Projeto para alteração da portaria; 
b) Projeto de iluminação da portaria; 
c) Segurança perimetral, sendo: muro de alvenaria, concertina, cerca 

elétrica, câmeras, sensores, alarmes, sistema de vídeo analítico. 

Observações de acordo com o Estatuto Social: 

 É licito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, munidos com 
procurações específicas (vias originais e com reconhecimento de firma), representando no 
máximo 5 (cinco) outorgantes associados; 

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 

As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; participando 
da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um pequeno 
grupo de moradores; 
Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido; 
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento. 
 

 

 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 
Artur Prado Cabral 
Presidente do Conselho Deliberativo 

15/08/2018 
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Já são quatro décadas               

A maior comunidade hare-krishna da Amé-
rica Latina celebra quatro décadas em 

nossa cidade. O local – que recebe diversos even-
tos anualmente, além de ser um refúgio exube-
rante da natureza – reserva várias atividades 
para comemorar a data. 

Entre as ações de aniversário está a exposição 
itinerante “Faces do Amor: uma representação 
em poema e imagem da Fazenda Nova Gokula”, 
que estará no museu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, nos meses de agosto e 
setembro. 

A exposição propõe um diálogo com o observa-
dor a partir de um encontro entre texto e ima-
gem. Além da mostra, haverá também palestras 
sobre os 40 anos da fazenda e como o local se 
confi gurou, com o tempo, numa opção de turismo 
espiritual, voltado ao bem-estar. 

A iniciativa é resultado de uma parceria entre 
os departamentos de Educação e Cultura; Patri-
mônio Histórico da prefeitura e a Comunicação 
da Nova Gokula.

Os trabalhadores com 
direito às cotas do PIS, refe-
rente à Lei 13.677/18, pode-
rão sacar seu benefício inde-
pendentemente da idade ou 
outro critério, após a libera-
ção geral de terça-feira (14). 
Ao todo, mais de 20 milhões 
de brasileiros tem direito ao 
saque, que poderá ser feito 
até o dia 28 de setembro de 
2018.

O valor total disponível 
ultrapassa R$ 29 bilhões e 
destina-se aos empregados 
cadastrados no Fundo PIS/
Pasep entre 1971 e 4 de ou-
tubro de 1988 e que ainda 
não sacaram o saldo total de 
cotas na conta individual de 
participação. A Caixa orienta 
que os cidadãos consultem e 
possuem direito, o valor que 
têm a receber e os canais dis-
poníveis para realização do 

pagamento no site www.cai-
xa.gov.br/cotaspis.

Além do mais, estas in-
formações também estão 
disponíveis no aplicativo 
“APP CAIXA Trabalhador”, 
acessível para download gra-
tuito no Google Play ou na 
Apple Store. Para saber se 
possui saldo de cotas do be-
nefício, basta clicar no link 
“Informações Cotas do PIS” 
e informar o CPF ou NIS e 
a data de nascimento. Para 
verifi car o valor, é preciso 
informar também a senha 
internet.

Outras opções de atendi-
mento aos trabalhadores são 
os terminais de Autoatendi-
mento, por meio do Cartão 
do Cidadão, ou o internet 
banking para correntistas da 
Caixa, na opção “Serviços ao 
Cidadão”.
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Inscrições para “Programa 
Time do Emprego” seguem 
até dia 24 de agosto

Fundo Social de Solidariedade lança “Projeto Reinvente”

Em Pindamonhangaba, o projeto “Mamaço 
2018” acontecerá, pelo segundo ano consecutivo, 
na praça Monsenhor Marcondes, também conhe-
cida como “Praça da Cascata”. O evento público 
será desenvolvido neste sábado (18), das 9 horas 
ao meio-dia.

Na ocasião, estarão presentes profi ssionais da 
área que facilitarão atividades de interação entre 
mãe e bebê e estarão disponíveis para prestar 

informações sobre a importância do aleitamento 
materno. A iniciativa é do Grupo Mamamátria, 
que faz parte da Clínica Mátria, e tem por objeti-
vo incentivar a promoção do aleitamento mater-
no e contribuir na desmistifi cação de conceitos 
sobre o tema.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, é parceira neste evento 
que comemora, ainda, a “Semana Mundial do 
Aleitamento Materno”.

“Mamaço 2018” comemora 
“Semana do Aleitamento Materno”

Incentivo à amamentação será neste sábado (18), na praça Mons. Marcondes

 
O Fundo Social de So-

lidariedade de Pindamo-
nhangaba realizará o lan-
çamento ofi cial do Projeto 
Reinvente nesta segunda-
feira (20). A estreia será 
às 17 horas, no auditório 
da Prefeitura.

O “Projeto Reinven-
te” é realizado por meio 
do chamamento público 
004/2018, que visa repas-
se de recursos para orga-

nizações da sociedade civil 
(OSC) sem fi ns lucrativos, 
que desenvolvam ativi-
dades socioculturais em 
14 modalidades estipula-
das. São elas: para todas 
as idades - dança de rua, 
balé, jiu-jitsu, capoeira, 
recreação, BMX e pintu-
ra. A partir de 18 anos: 
culinária, marcenaria, 
maquiagem, reaproveita-
mento alimentar e elétri-
ca. E, para idosos: dança 

de salão e dança sênior.
As aulas gratuitas serão 

desenvolvidas nos centros 
comunitários da cidade 
durante um ano, a partir 
do dia 27 de agosto. So-
mados todos os cursos, a 
capacidade de atendimen-
to é de até 12 mil pessoas. 
A programação dos horá-
rios das aulas e dos locais 
será divulgada na próxima 
semana, mas as inscrições 
para os interessados em se 

matricular, gratuitamen-
te, começam na segunda-
feira (20) e seguem até 
sexta-feira (24), das 8 às 
12 e das 13h30 às 17 horas, 
na sede do Fundo Social de 
Solidariedade (rua Deputa-
do Claro César, 53, centro).

“Não espere resultados 
diferentes se você faz sem-
pre a mesma coisa! Essa 
frase é de Albert Einstein, 
mas tem muito a ver com 
a nossa maneira de viver, 

porque jamais se conquis-
ta o novo praticando ve-
lhos hábitos. Às vezes, é 
preciso mudar, ajustar, se 
reinventar e se modifi car 
diariamente, e este pro-
cesso é contínuo e exige 
planejamento, dedicação 
e aprendizado”, destacou 
a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia Do-
mingues. “Pensando em 
descobrir potenciais e gerar 

oportunidades em meio à 
crise, criamos o Reinven-
te, um programa voltado à 
aplicação de ofi cinas socio-
culturais, que buscam des-
cobrir talentos, estimular 
a criatividade e contribuir 
para o aumento da auto-
estima e da integração dos 
participantes”, afi rmou.

Para mais informações, 
consulte o Fundo Social 
de Solidariedade pelo te-
lefone 3643-2223.

“Dia D” da vacinação 
contra a pólio e 
sarampo é neste sábado

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Acompanhando a 

campanha de vacinação 
do Ministério da Saúde, 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
promoverá neste sábado 
(18) o “Dia D” da Vacina-
ção contra a Poliomielite 
e Sarampo nas unidades 
de saúde do: Ciaf, Cisas, 
Nova Esperança, Vila São 
Benedito e Feital.

De acordo com dados 
divulgados pela Vigilância 
Epidemiológica de Pinda 

nesta semana, até o mo-
mento 2.335 doses de va-
cina contra pólio foram 
aplicadas e 2.387 contra 
sarampo, concluindo res-
pectivamente 28,49% 
e 29,13%. A meta para 
Pindamonhangaba nes-
ta campanha é de 8.200 
crianças de um a menores 
de cinco anos.

O Ministério da Saú-
de alerta aos pais e res-
ponsáveis que a vacina 
é o meio mais efi caz de 
inibir o reaparecimento 
dessas doenças que já fo-
ram eliminadas no país. 
Segundo o diretor do De-

partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana, 
o público alvo escolhido 
para a vacinação é mais 
suscetível em contrair as 
doenças, “assim, os pais 
ou responsáveis têm papel 
fundamental na manuten-
ção na eliminação destas 
doenças e devem levar as 
crianças a uma unidade de 
vacinação mais próxima”, 
comentou.

A Campanha de Vaci-
nação contra a Pólio e o 
Sarampo em Pindamo-
nhangaba irá até o dia 31 
de agosto, e as vacinas 

estão disponíveis em to-
das as unidades de saúde, 
dentro do horário de aten-
dimento que é das 8 às 
11h30 e das 13 às 16h30. 
É preciso apresentar a 
carteira de vacinação da 
criança.  

Importante destacar 
que pessoas de todas as 
idades precisam manter 
em dia sua carteira de 
vacinação. Desta forma, 
aqueles que não tomaram 
essas vacinas podem pro-
curar os postos fora do 
“Dia D”, no atendimento 
de rotina para regularizar 
sua carteira de vacinação.

O programa consiste 
em um treinamento, mi-
nistrado pelos facilitado-
res Sérgio Gritti e Andréa 
Galvão, através do PAT 
(Posto de Atendimento 
ao Trabalhador), em par-
ceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, tem por 
objetivo preparar pessoas 
para o mercado de traba-
lho, através de técnicas: 
procura de emprego, pos-
tura profi ssional, elabora-
ção de currículo, técnicas 
de entrevista, testes e di-
nâmicas de grupo, melho-
rando o desempenho dos 
munícipes em processos 
seletivos, assim como, das 
condições de comunicação, 
de autoestima e de confi an-
ça, além de orientação para 
manter-se saudável na bus-
ca de emprego.

O “Programa Time do 
Emprego” é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão à procu-
ra de emprego. Serão 12 
encontros de três horas 
de duração, uma vez por 
semana, sendo duas tur-
mas de 30 participantes 
cada: no período da ma-
nhã, das 8h30 às 11h30 
e, no período da tarde, 
das 13h30 às 16h30. No 
final do treinamento, os 
participantes recebem 
um certificado de parti-
cipação. A previsão para 
início do treinamento é 
dia 4 de setembro.

Os interessados devem 
procurar o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, 
na avenida Albuquerque 
Lins nº 138 – São Benedi-
to, e apresentar documen-
tação pessoal: RG, CPF e 
Carteira de Trabalho.

Com o tema “A Cruz Fonte 
de Salvação”, a Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus 
Ministério Belém de Pinda-
monhangaba desenvolverá 
uma programação especial 
na “Conferência Missionária 
2018”. O evento tem início 
nesta sexta-feira (17) e segue 
até o domingo (19), e contará 
com cultos solenes, direções 
religiosas de preletores e 
apresentações de cantores e 
voicais.

Este evento é anual, e, na 
edição deste ano, dispõe da 
organização de Leni Teixeira 
Félix, coordenadora de Mis-
sões, e terá a participação de 
pastores de outras cidades. 
Além do pastor Euclides Vaz 
Júnior, presidente da uni-
dade pindense, o congresso 
receberá o pastores, Isaías 
Ramos, de São Paulo, e o 
Aparecido Souza, de Araça-

tuba, como preletores ofi -
ciais.

A programação de 2018 
incluirá cantores evangéli-
cos. Entre eles, estão o pau-
lista Adilson Oliveira e os 
locais Aline Nascimento e 
Wesley Ielsen. Enquanto as 
exibições de vocais fi carão 
a cargo de grupos da Igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus Ministério Belém de 
Pindamonhangaba, sendo 
eles: Mulheres de Fé, Uma-
dep, Faadep, Baraques e 
Missionário.

Nos dois primeiros dias, 
a “Conferência Missionária” 
começará às 18h30. Já no 
domingo, o encerramento 
acontecerá a partir das 8h30. 
Todas as atividades ocorre-
rão no Templo Sede da ins-
tituição, localizado na rua 
Cônego Tobias, 168 – Alto 
do Tabaú.

“Conferência Missionária” da 
Assembleia de Deus começa hoje  

Cinco unidades de saúde 
de Pindamonhangaba 
estarão abertas para 
imunização

Reprodução/Internet

As inscrições para o “Programa Time 
do Emprego”, da Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do Trabalho, seguem 
até o dia 24 de agosto
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Vere-
adores de Pindamo-
nhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 13 de 
agosto a sua 26ª Sessão 
Ordinária de 2018. Na 
pauta da Ordem do Dia, 
constaram dois projetos 
de Lei e uma inclusão, 
todos de autoria do Po-
der Executivo.

O Projeto de Lei nº 
93/2018, tem por obje-
to buscar autorização da 
Câmara Municipal para 
desafetar parte de uma 
área visando viabilizar 
a regularização fundiá-
ria do Núcleo Queiroz, 
foi adiado aguardando 
a complementação das 
exigências da Lei, para 
sua aprovação. 

Outra propositura da 
pauta da Sessão, o Pro-
jeto de Lei nº 95/2018, 
que propõe a abertura 
de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
690.000,00 (seiscentos 
e noventa mil reais), na 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência So-
cial, no Departamento 
de Assistência à Aten-
ção Básica e no Departa-
mento de Assistência à 
Atenção Especializada, 
foi aprovado por unani-
midade. Esta proposta 
é referente às Emendas 
Parlamentares de auto-
ria dos Deputados Edu-
ardo Cury, Guilherme 
Mussi e Itamar Borges, 
para aquisição de equi-
pamentos e material 
permanente para Uni-
dades de Saúde.

Câmara aprova abertura de créditos adicionais 
no valor de R$ 690 mil para Secretaria de Saúde e 
a denominação para sede do setor de transportes

O u t r o  p r o j e t o  d a  O r d e m  d o  D i a  q u e  d e s a f e t a  u m a  á r e a  p a r a 
r e g u l a r i z a ç ã o  f u n d i á r i a  n o  N ú c l e o  Q u e i r o z  f o i  a d i a d o  a g u a r d a n d o 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d o c u m e n t a ç ã o

A Proposta inclu-
sa na Ordem do Dia, 
o Projeto de Lei nº 
101/2018, que deno-
mina de “Marcelo dos 
Santos” a nova sede do 
Setor de Transportes 
da Secretaria de Saú-
de, localizada na Rua 
Major José dos Santos 
Moreira, n° 615 — São 
Benedito, também re-
cebeu aprovação unâ-
nime dos vereadores.

Marcelo dos Santos
Nascido em Pinda-

monhangaba, no dia 12 
de setembro de 1972, 
no bairro Campo Ale-
gre, era filho de Leo-
nardo dos Santos e Isa-
bel Xavier dos Santos. 

Ficou órfão de pai aos 
seis anos de idade. Es-
tudou no Colégio Ryoti 
Yassuda e concluiu o 
Ensino Médio em Téc-
nico Mecânico e Conta-
bilidade na Escola João 
Gomes de Araújo. Fez 
carreira militar na Es-
cola de Especialista da 
Aeronáutica, em Gua-
ratinguetá. Trabalhou 
em São José dos Cam-
pos, na Aeronáutica e 
na Embraer. Aprovado 
no concurso público da 
Prefeitura Municipal 
de Pindamonhanga-
ba, em 2002, assumiu 
o cargo de motorista 
especializado junto ao 
quadro de servidores. 

Marcelo era muito re-
ligioso, fazia parte da 
Renovação Carismá-
tica como intercessor 
de cura e libertação e, 
por tal motivo, ficou 
conhecido como “Pa-
dre Marcelo”, entre os 
motoristas colegas de 
trabalho. Em 2008, ca-
sou-se com Eliana Cor-
rea dos Santos, com 
quem teve três filhas: 
Mariana, Ana Maria e 
Júlia. Marcelo foi um 
grande pai, exemplo a 
ser seguido, honesto, 
íntegro e cumpridor 
de seus deveres. Em 
03 de agosto de 2015, 
sentiu-se mal durante 
o trabalho e deu en-

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS 
EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

 ATO N° 14, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 
(e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018 e 12/2018), para apurar as condições 
que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço defi citário à população de 
Pindamonhangaba.
  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, baixa o seguinte ATO:
  Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão 
Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-
A/2017, 05/2018 e 12/2018), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal 
a prestar um serviço defi citário à população de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) 
dias, a partir de 20 de agosto de 2018.
  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
  Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

 

ORDEM DO DIA
27ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
20 de agosto de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 190/2017, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Pro-
íbe o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos transportes coletivos 
de passageiros no âmbito do Município de Pindamonhangaba”. Apresentado 
Substitutivo.

II. Projeto de Lei n° 85/2018, do Poder Executivo, que “Regulamenta o 
serviço público de transporte escolar do Município de Pindamonhangaba, e 
dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 99/2018, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que 
“Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS JIU 
JITSU E TAEKWONDO RAYANE”.

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

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

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

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

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 190/2017 - A presente 
preposição legislativa visa proibir o consumo de bebidas alcoólicas, e, seus 
derivados de qualquer gênero, dentro dos veículos públicos ou privados de 
transporte coletivo de passageiros autorizados, permitidos ou concedidos 
pela municipalidade. Tal projeto tem por objetivo principal à segurança dos 
passageiros, afinal o consumo de bebidas alcoólicas por diversas vezes são o 
estopim para a prática delituosa. Desta feita a proibição almeja a preservação 
do patrimônio público, e, especialmente à segurança dos usuários do transporte 
coletivo. 
Projeto de Lei nº 85/2018 - Este projeto propõe a regulamentação do serviço 
público de transporte escolar do Município de Pindamonhangaba. Atualmente, 
dispomos de legislações regulamentando o transporte escolar a partir de leis 
federais, decretos e resoluções. Contudo, há a necessidade premente de que 
estados e municípios também construam suas próprias regulamentações.
Projeto de Lei nº 99/2018 - Esta propositura propõe a Declaração de Útilidade 
Pública desta entidade para que ela possa receber os benefícios e subvenções 
de acordo com a Lei.

trada no Pronto Socor-
ro para cuidados, mas 
não resistiu, vindo a 
falecer em 05 de agos-
to de 2015, aos 42 anos 
de idade.

Próxima Sessão 
Ordinária
A 27ª Sessão Or-

dinária de 2018, será 
realizada na próxima 
segunda-feira, dia 20 
de agosto, a partir das 
18 horas, no Plenário 
“Francisco Romano de 
Oliveira”, à rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 
– Mombaça. A sessão 
é aberta à população 
e poderá, ainda, ser 
acompanhada através 
da transmissão “ao 
vivo” pela internet no 
portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br e 
no canal 4 da operado-
ra NET.
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Inauguração da “Rede de Núcleo” reúne 
autoridades e alunos no Castolira

AGENDA DE COMPETIÇÕES DAS EQUIPES SEMELP

Sexta-feira (17)
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Santos
 Evento: II Fase Nacional Circuito Loterias Caixa Natação PCD
Local: São Paulo
Evento: Copa São Paulo de Futebol Sub 17 Masculino
Semelp Pinda x DS Esportes
Local: Bom Jesus dos Perdões

Sábado (18)
Evento: Campeonato Estadual de Futsal - categorias de Base.
SemelpP Pinda x Seleção Itapeviense de Futsal
Local: Ferroviária
Horário: 13 horas
Evento: Campeonato Paulista de Basquetebol Sub 17 Feminino
Semelp Pinda x Tupã Basquete
Local: João do Pulo
Horário: 19 horas
Evento: Campeonato Estadual de Atletismo - Adultos
Local: São Bernardo do Campo
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Santos
Evento: II Fase Nacional Circuito Loterias Caixa Natação PCD
Local: São Paulo
Evento: Jogo Preparatório Campeonato Paulista de Basquetebol 
Adulto Feminino
Semelp Pinda x Abapa Santo André
Local: Santo André

Domingo (19)
Evento: Desafi o da Natureza de Mountain Bike
Local: Potim
Responsável: José Alexandre
Evento: Copa Vale de Voleibol - Categoria Iniciante Masculino e 
Feminino
Local: São José dos Campos
Evento: Campeonato Estadual de Atletismo - Adultos
Local: São Bernardo do Campo
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Santos
Evento: II Fase Nacional Circuito Loterias Caixa Natação PCD
Local: São Paulo
Evento: Campeonato Regional de Futebol Feminino
Semelp Pinda x Ilhabela
Local: Ilhabela
Evento: Liga Sorocabana de Voleibol - Categoria Infanto Juvenil Masculino
Local: Sorocaba.

Estacionamento do Shopping Pátio Pinda tem “Ofi cina de Rugby”

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Na quarta-feira (15), 

ocorreu a inauguração do 
projeto “Rede de Núcleo” 
na Escola Municipal Ju-
lieta Reale, no bairro 
Castolira. A realização 
do programa contou com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte do Governo 
Federal e o patrocínio da 
empresa Novelis.

A “Rede de Núcleos de 
Esporte-Educação” sur-
giu a partir da amplia-
ção da Formação Conti-
nuada para Professores, 

em 2017. Nos núcleos 
IEE (Instituto Esporte 
Educação), professores 
e estagiários desenvol-
vem projetos didáticos e 
eventos, incluindo mo-
dalidades esportivas e 
educativas diversifi cadas, 
com o intuito de ampliar 
a cultura esportiva dos 
alunos. “Queremos que 
toda criança tenha seu di-
reito de brincar garantido 
e que elas se movimen-
tem mais; a ideia é apren-
der brincando”, afi rmou 
o representante do proje-
to, Alexandre Arena.

O Núcleo é a conti-
nuidade e fruto de uma 
parceria iniciada em 

2013, com a Prefeitura e 
a Novelis e capacita pro-
fessores e gestores para 
o ensino do esporte edu-
cacional. A inauguração 
contou com a presença 
do prefeito e autorida-
des que se pronunciaram 
sobre a iniciativa do pro-
grama. Durante o evento 
foi realizado um circuito 
de atividades e brincadei-
ras para as crianças da es-
cola. Para o secretário de 
Educação, prof. Júlio Val-
le, “o Núcleo é um proje-
to piloto, a ideia é que a 
gente estenda para mais 
escolas em breve”.

O projeto está estrutu-
rado a partir de parcerias 

locais e institucionais, 
para atender crianças e 
adolescentes de comu-
nidades, com atividades 
regulares e contínuas. 
“As nossas ações de âm-
bito social são baseadas 
em três pilares: educação, 
cidadania e reciclagem. 
A Novelis acredita que 
juntos construímos um 
mundo sustentável”, afi r-
mou a representante da 
empresa, Bruna Varella.

“Rede de Núcleo” é 
um dos programas do 
Instituto Esporte e Edu-
cação – IEE, criado e 
idealizado pela meda-
lhista olímpica Ana Mo-
ser e atenderá cerca de 

250 crianças e jovens 
em diferentes atividades 
esportivas. “A escola do 
Castolira, assim como 
foi a primeira a receber 
as obras de manutenção, 
também é a primeira a 
receber este projeto, que 
visa a implementação 

do projeto de escola in-
tegral, com atividades 
que acontecem no con-
traturno escolar. Nosso 
objetivo é estender este 
projeto para todas as 
escolas do município”, 
destacou o prefeito Isa-
el Domingues.

 O projeto visa atender crianças e 
adolescentes de comunidades

Evento de abertura aconteceu na Escola Municipal Julieta Reale

Atividade gratuita tem como 
público-alvo crianças, mas 
será aberta a toda população

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Neste domingo (19), 

a partir das 14 horas, o 
Shopping Pátio Pinda re-
ceberá uma “Ofi cina de 

Rugby”, organizada pela 
equipe Pinda Rudgy. A 
prática tem como foco 
principal a democrati-
zação da modalidade es-
portiva entre crianças de 
todas as idades. Apesar 

disso, o exercício no esta-
cionamento do centro de 
compras estará à disposição 
para toda a comunidade de 
Pindamonhangaba e região.

O rugby se trata de um 
esporte coletivo que sur-
giu numa escola na cidade 
de Rugby, na Inglaterra, 
em 1823.  A categoria é 
disputada por duas equi-
pes, em que os jogadores 

conduzem uma bola oval 
com as mãos, podendo 
também utilizar os pés 
para chutes e lançamen-
tos. Frequentemente, o 
rubgy é confundido com 
o futebol americano. Por 
isso, a ofi cina deste fi m de 
semana servirá de opor-
tunidade para conhecer 
mais sobre o esporte que 
virou modalidade olímpi-

ca nos Jogos Rio 2016.
Além de algumas agita-

ções em que os adultos po-
dem entrar na interação, o 
evento de lazer terá uma 
partida amistosa do Pinda 
Rudgy no encerramento. 
“Vamos abordar detalhes 
do rugby e o valor do es-
porte de forma em geral, 
por meio de atividades e 
brincadeiras. No fi m, va-

mos realizar um jogo de-
monstrativo”, comentou o 
atleta Thales Pereira, inte-
grante do time apelidado 
de “Leões do Vale”. Aliás, 
acompanhando o cresci-
mento da popularidade 
da modalidade no Brasil, 
o grupo municipal está 
competindo no “Campe-
onato Paulista de Rugby 
2018” atualmente.

Meninas de Pinda são campeãs da 1ª fase na 
“Copa São Paulo de Ginástica Rítmica”

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO 

***                                                                                                                                                   
                                           

As meninas da esco-
la de ginástica rítmica da  
Secretaria de Esporte e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba participaram da 1° fase 
da “Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica” no úl-
timo fi m de semana, pela 
categoria Baby - alunas de 
6 a 8 anos, representando 
a cidade.

O evento aconteceu no 
Colégio Suzano, na cidade 
de Suzano (SP). O grupo 
participou de dois con-
juntos (formados por seis 
ginastas), sendo campe-
ãs no conjunto de mãos 
livres da categoria baby, 
conquistando primeiro 
lugar com as alunas Tais, 

Bianca, Tamires, Nikolly, 
Manuela, Myuki.         

“Os árbitros da compe-
tição vieram me cumpri-
mentar pelo desempenho 
delas e isso é muito raro 

de acontecer, pois eles 
são bem exigentes e não 
costumam fazer elogios”, 
afi rmou a técnica Simone 
Rosa. “Creio que teremos 
uma equipe muito forte 

no futuro, pois a ginástica 
rítmica é uma modalidade 
que exige muita técnica 
e perfeição e o resultado 
delas mostra isso”, com-
pletou.

“São princesas sim, mas são guerreiras 
também”, disse a técnica Simone Rosa  

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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TEXTO: JUCÉLIA BATISTA

Missão dada é missão cumprida!
Por trás de uma missão de ajuda ao próximo um “paizão” que acolhe a todos sem distinção

“Participar da missão é 
algo gratificante! Aca-
ba sendo um ‘choque 
de realidade’, já que 
reclamamos demais, 
percebemos que não 
temos tanto motivo 
assim para reclamar. 
A parte mais bonita 
é quando saímos com 
os adolescentes  com 
idade entre 15 e 16 
anos, e eles tratam os 
moradores de rua, que 
são excluídos por mui-
tos, como se fosse uma 
pessoa da sua família 
ou um amigo. O Vrady 
tem um papel funda-
mental nisso, pois é ele 
quem incentiva e nos 
ensina sobre o respeito 
e o acolhimento com 
nossos irmãos.” 

- Jackson Felipe

“Tudo o que vivemos 
é graças a esse casal, 
em especial ao Vrady, 
que me ensinou tudo 
que sei até aqui. Cada 
vitória espiritual e 
na vida teve a oração 
dele. Ele é amigo, 
pai, conselheiro. 
Ele transmite paz e 
segurança. É lindo ver o 
quão ele é apaixonado 
por Jesus e por Maria. 
Que Deus o abençoe 
cada dia mais, e nossa 
mãezinha o cubra com o 
manto sagrado”. 

- Beatriz da Silva Joaquim 
Marques de Oliveira

“É um aprendizado a cada semana. É como se eu 
entrasse em uma sala de aula. A gente conhece histórias 
diferentes, experiências diferentes de pessoas que 
querem sentir-se acolhidas, fazer parte, mas que elas 
mesmas acabam se excluindo da sociedade. Inclusive 
alguns parecem querer ‘se punir por algo’. Mesmo 
assim, de modo geral, somos bem recebidos. O Vrady 
é um cara sensacional. É o pai de todos nós. Ele tem 
um coração gigantesco e verdade naquilo que prega e 
faz. Ele é fora do comum e transmite paz e sabedoria. 
Sempre que vou cumprimentá-lo peço benção  a ele, 
pois é como se eu estivesse pedindo benção para o meu 
pai, pra mim o sentimento é o mesmo”. 

- Diego Matheus

“Eles são a nossa 
base. Sem eles não 
existiria missão, 
não existiria ‘Jovens 
Franciscanos’. Eu 
realmente só posso 
agradecer por eles 
não terem desistido 
dos jovens e de mim. 
Sou eternamente 
grata por todo amor 
compartilhado e pelo 
casal maravilhoso e 
inspirador que eles 
são”. 

- Ana Júlia Ribeiro

Seus filhos biológicos são 
dois. Os “de coração e ensi-
namento”, cerca de 20. Por 

acolhimento, já são mais de cem... 
Não é exagero dizer que Vradmir 
Donizete Mendes Penido, o ca-
beleireiro Vrady, tem centenas 
de filhos. Isso porque ao longo 
dos últimos 15 anos – 17 pra ser 
mais exata, ele vem cuidando de 
uma multidão de pessoas. E este 
cuidado vai além do “partir do 
pão”. Ele leva carinho, ‘ouvido’ e 
amizade para moradores de ruas 
e pessoas em situações de vulne-
rabilidade social. 

Quando ele iniciou esta mis-
são, em São Paulo, seu filho 
mais velho tinha apenas qua-
tro anos de idade. Hoje, com 
21 anos, Allan diz que aprende 
muito neste trabalho e que não 
é só alimento que eles levam, 
mas é fé e esperança. “Podemos 
dizer que na missão não esta-
mos somente ajudando o próxi-
mo, mas também nos ajudando 
e nos transformando em seres 
humanos melhores, pois leva-
mos e trazemos histórias, ensi-
namentos, palavras de conforto 
e orações”, conta Allan. “É gra-
tificante ver um olhar sincero 
cheio de felicidade, após receber 
o primeiro abraço do dia ou tal-
vez da semana. Afinal, são raras 
as pessoas que abraçam alguém 
que está, digamos ‘sujo’ e na rua. 
Para muitos, somos também os 
primeiros ‘ouvidos’ do dia. Se 
fosse possível, eles passariam a 
madrugada toda contando o que 
faziam e o que os levou aos desa-
fios que passam hoje”.

Caminhando lado a lado com 
o esposo, Lucimar Penido, a 
Lú – que também trabalha com 
ele no salão durante a semana, 
tira um tempo para organizar 
a missão. Hoje, eles cozinham, 
separam e entregam de forma 
totalmente gratuita cerca de 50 
marmitas de comidas, todo fim 
de semana. Diversas são as pes-
soas que recebem. Cada uma 
tem sua história particular para 
estar ali. Eles não questionam, 
não julgam; apenas levam ali-
mento e um pouco de atenção. 
“Participar dessa missão é o mí-
nimo que podemos fazer diante 
do tanto que Deus nos dá. É bom 
ressaltar que antes do alimento, 
nós levamos amor ao próximo. 
Levamos carinho, um abraço, 
uma conversa. Mostramos a es-
sas pessoas em condições de rua 
que eles também são seres hu-
manos e que merecem atenção”, 
explica Lú. 

Jovens com uma missão

No sábado à noite é dia de 
festa. De baladas. E de sair com 
amigos. Sim e não! Para esses 
cerca de 20 jovens, a maioria do 
distrito de Moreira César – e que 
participam da missão –, primei-
ro vem a “obrigação e depois a 
diversão”. Mas, eles não recla-
mam. Escolheram estar ali e se 
dizem muito realizados como se-
res humanos. 

“É difícil expressar em pala-
vras tudo que a gente sente e vive 
na missão. É algo sem explicação, 
uma sensação única que só quem 
vai ou já foi sabe. Dar comida aos 
‘moradores de rua’; sabendo que 
vai além da comida, pois levamos 
carinho, amizade... Como eles di-
zem: somos os ‘anjos deles’. Mas 
são eles que são ‘nossos anjos’. 
Às vezes, saímos de casa no frio 
e na chuva, mas voltamos da rua 
com a alma e o corpo renova-
dos, com uma sensação de dever 
cumprido. Jesus é amor! Então 
levamos mais do que comida; le-
vamos o amor, que muitas vezes 
eles não recebem durante o dia. 
Isso é maravilhoso. Só tenho que 
agradecer ao Vrady e a Lú, pois 
sem eles eu não seria a pessoa 
que sou hoje. Eles são meus pais 
adotivos, que vou levar para o 
resto da minha vida.”, diz Ana 
Julia Ribeiro, uma dos cerca de 
20 jovens que participam do tra-
balho de rua. 

Para Paola Caroline, a missão 
de rua não é algo fácil de ser co-
locado em prática. “Nem só pela 
questão financeira, pois Deus 
sempre provê o alimento físico; 
a grande questão da missão é o 
alimento da alma que levamos 
conosco. Ouvimos diversas his-
tórias, são muitos os motivos 
que os levam a morar nas ruas. 
Presenciamos muitas coisas. Por 
outro lado, muitas vezes chega-
mos e somos recebidos com sor-
risos como se eles estivessem nos 
esperando; e às vezes, realmen-
te estão. Por poder presenciar 
essas cenas e crescer com tudo 
isso, sou imensamente grata a 
Deus por ter colocado pessoas 
tão maravilhosas em meu cami-
nho. De uma forma especial, mas 
não mais importante, por ter me 
dado de presente esse ‘paizão’ 
que é o Vrady”.

Ela conta que perdeu seu pai 

biológico quando tinha apenas 11 
anos de idade; então, “me falta-
va essa figura paterna que cuida, 
que protege, que aconselha, que 
puxa a orelha quando é preciso 
e que, acima de tudo, me aben-
çoa com o carinho que só um pai 
pode dar. Além de um pai ma-

ravilhoso para os filhos de san-
gue, ele adotou muitos filhos de 
coração e espirituais, cuidando e 
abraçando a todos nós!”, afirma. 

Tanto o serviço de arrecada-
ção, quanto o de cozimento dos 
alimentos e o de limpeza dos 
recipientes é feito através de es-

cala. Todos os jovens, incluindo 
alguns familiares, participam 
em esquema de revezamento. 
Todo sábado. Quem quiser e 
puder ajudar, entre em contato 
com Lucimar pelo telefone: (12) 
99243-5968.

Luis Ephigenio diz que é “na 
rua onde o irmão sofre, onde o 
frio dói, onde o medo toma con-
ta que devemos agir. A própria 
oração de São Francisco nos en-
sina que ‘é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado’. 
Por isso, acredito que vivendo 
um pouco da dor do próximo nos 
tornamos mais humanizados, 
com um olhar diferente para os 
problemas sociais”, argumenta. 
“E só fazemos isso porque somos 
instruídos e acompanhando por 
duas bênçãos: um casal de Fran-
ciscanos que nunca nos deixou a 
desviar dos bons caminhos”. 

Para o idealizador e organiza-
dor dessa missão (junto com sua 
esposa) ele só está cumprindo o 
que foi lhe incumbido: “Quando 
você lê que quem faz aos peque-
ninos está fazendo a Jesus, sei 
que ainda temos muito a fazer. 
Por isso essa missão é tão neces-
sária”, destacou Vrady – consi-
derado pelo grupo  que ele lidera 
como um ‘superpaizão’. 

O casal Vrady e Lú ao lado dos filhos Allan e Rafael, que 
aprenderam desde cedo a amar o próximo com atitudes

Parte da equipe que atua na missão de rua. Na bagagem eles levam além de 
comida e agasalho, atenção e carinho

“Mês dos Pais”

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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“Escola da Família” celebra 15 anos 
em evento no Parque da Cidade

Como acontece todos os anos, 
o programa “Escola da Família” 
realizará sua festa de aniversá-
rio. Mas esta edição traz uma 
novidade: o evento acontecerá 
no Parque da Cidade. Com um 
espaço mais amplo para as ati-
vidades, a Diretoria Regional de 
Ensino oferecerá diversos atra-
tivos para a festa.

O evento acontecerá no sá-
bado (25), a partir das 9 horas, 
com a participação de escolas de 
Pindamonhangaba, Tremembé, 
São Bento do Sapucaí e Cam-
pos do Jordão (municípios que 

fazem parte da Diretoria e do 
programa).

As atividades que serão ofe-
recidas englobam os quatro 
eixos trabalhados pelo progra-
ma: Esporte, Cultura, Saúde e 
Trabalho. São elas: “Oficinas de 
artesanato”; “Apresentações de 
dança e de música”; “Aferição 
de pressão arterial”; “Avalia-
ção física”; “Reflexoterapia” e o 
grande sucesso que é a “Mostra 
dos trabalhos realizados nas es-
colas”.

O evento é gratuito e aberto a 
toda a população. Participe!

Região tem show gratuito 
de blues neste domingo

Palestras no museu comemoram 40 anos da Nova Gokula

COlABOROu COM O 
TExTO: DAyAnE GOMES

A sétima edição da ini-
ciativa “Ópera na Escola” 
terá uma passagem por 
Pindamonhangaba neste 
mês. Com o objetivo de dis-
seminar a música clássica 
para comunidades que não 
têm acesso a esse gênero 
musical, o projeto fará exi-
bições do musical “Bastião 
e Bastiana” nas escolas mu-
nicipais Prof. Lauro Vicente 
de Azevedo e Prof. Moacyr 
de Almeida, no dia 25 de 
agosto de 2018.

O projeto acontece em 
escolas públicas abertas aos 
fins de semana para even-
tos culturais, sendo opção 
de lazer das comunidades 
próximas. As apresentações 
acompanham o fornecimen-
to de material pedagógico 
às instituições educacionais 
e desenvolve atividades 
didáticas vinculadas à obra 
exibida. Em 2018, a inicia-
tiva traz a ópera “Bastião e 
Bastiana”, uma adaptação 
da famosa obra do compo-
sitor Wolfgang Amadeus 
Mozart. O espetáculo conta 
a história da pastora Bas-
tiana, que chora a perda de 
Bastião, jovem que nega seu 

amor em nome de uma rica 
dama do castelo.

“Quem nunca se per-
guntou se é verdade que 
dinheiro não compra 
felicidade? Dividido entre 
o amor da sua pastora 
Bastiana e os tesouros da 
bela dama, Bastião nos 
convida a pensar: qual 
o valor que o amor tem 
em nossas vidas? Qual a 
importância que damos a 
fidelidade dentro de uma 
relação? Através de uma 
mistura de delicadeza e hu-
mor, de inocência e ironia, 
‘Bastião e Bastiana’ nos faz 
rir de suas personagens 
e, através dessa risada, 
refletir sobre nós mesmos”, 
explicou Mauricio Veloso, 
diretor cênico da produção 
e responsável pela tradu-
ção e adaptação da obra.

Com entrada gratuita, o 
“Ópera na Escola” visitará 
a EM Prof. Lauro Vicente de 
Azevedo, às 11 horas. A uni-
dade de ensino está locali-
zada na rua Antonio Carlos 
Correa de Macedo, 524 
- Loteamento Cícero Prado. 
E, às 15 horas, estará na EM  
Prof. Moacyr de Almeida, 
situada na rua Engenheiro 
José Nicola Mutarelli, 192 - 
Bela Vista.

Apresentações da ópera “Bastião e Bastiana” 
acontecerão em duas unidades educacionais

Projeto “Ópera na 
Escola” visita cidade 
na próxima semana

A cantora Raíssa Amaral e o cantor Ramon Mundin estão 
no elenco do espetáculo

Divulgação

Na edição de 2017 público aprende nas oficinas de artesanato

COlABOROu COM O 
TExTO: DAyAnE GOMES

Taubaté será palco de um 
show gratuito do guitarrista e 
bluesman nuno Mindelis, nes-
te domingo (19), às 16 horas. O 
concerto ocorrerá na unidade 
do Serviço Social do Comércio 
(Sesc) na cidade.

nuno nasceu em Angola e 
é considerado pela crítica e fãs 
como o principal guitarrista de 
blues do Brasil. Seus discos são 
tocados em rádios e na televi-
são, tendo como repertório clás-
sicos de BB King, Jimmy Reed 
e Elmore James, além de novas 
composições. O artista está de 

volta a São Paulo com sua nova 
banda depois de concorridos 
shows no Texas, onde se apre-
sentou no “Eastside King’s Fes-
tival”, um dos maiores eventos 
de Blues e Jazz do sul dos EuA.

Em termos de comparação, 
os fãs de Eric Clapton o descre-
vem de acordo com uma frase de 
muro pichado que dizia “Clap-
ton is God”. no Brasil, o muro 
traz a frase “Mindelis – Brazil’s 
Guitar God!”. Sendo que o ta-
lento de nuno Mindelis poderá 
ser visto de perto gratuitamen-
te, no Sesc Taubaté, localizado 
na avenida Engenheiro Milton 
A. Peixoto, 1.264 - Esplanada 
Santa Terezinha.

O guitarrista e bluesman 
Nuno Mindelis se apresentará 
no Sesc Taubaté

Divulgação

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
leopoldina sedia, nos meses de 
agosto e setembro, a exposição 
itinerante “Faces do Amor: uma 
representação em poema e ima-
gem da Fazenda nova Gokula”, 
que comemora os 40 anos da 
maior comunidade hare-krish-
na da América latina.

A exposição consiste em 
propor um diálogo com o ob-

servador a partir de um encon-
tro entre texto e imagem. Os 
poemas são da escritora Eva 
Andrade e as fotos são do fotó-
grafo e pintor Jay Gopala. Além 
da mostra, haverá palestras 
sobre os 40 anos da fazenda 
e como o local se config urou, 
com o tempo, numa opção de 
turismo espiritual, voltado ao 
bem-estar. As palestras serão 
realizadas por Eka Murti, mo-

radora da fazenda há mais de 
30 anos.

A primeira palestra será nes-
ta terça-feira (21), às 19 horas, 
como tema “Ayurveda: a ciência 
da longevidade - rotina diária de 
saúde”, que abordará a rotina ao 
acordar, a automassagem como 
autocura e a energia através da 
respiração.

nas próximas terças-feiras, 
também às 19 horas, os temas 
serão, respectivamente: Tem-
peros e Massalas, Meditação 
Diária e, finalizando o ciclo, 40 
anos de nova Gokula. A entrada 
é franca.

Exposição - A mostra de fo-
tos já está aberta e pode ser vi-
sitada de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, 
e aos sábados, das 9 às 12 e das 
13 às 16h30. Aos domingos e fe-
riados, o museu não abre. Mais 
informações pelo 3648-1779.

O evento é organizado pela 
parceria entre a Prefeitura, por 
meio do Departamento de Cul-
tura e Patrimônio Histórico; e 
os departamentos de Educação 
e Cultura e de Comunicação de 
nova Gokula.

A exposição itinerante sobre o aniversário da 
comunidade está no Museu de Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação
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Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle Seob-006/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOÃO DIAS E OUTROS, 
responsável pelo imóvel localizado na Avenida Abel Côrrea Guimarães, nº 931, 
Vila Rica, cadastrado sob a sigla SO.11.10.14.009.000, para que tome ciência da 
NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52609/2018, lavrado em função de obra sendo 
executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo assim o Código de 
Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (dois) dias 
úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o 
disposto em Lei.

arQuiteta e urbaniSta luciana aYuKo Yui
diretora do dePartaMento de PlaneJaMento
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 H
E

LI
O

 A
P

A
R

E
C

ID
O

 F
E

R
R

E
IR

A
 D

E
 S

E
N

A
. P

ar
a 

ac
es

sa
r o

s 
au

to
s 

pr
oc

es
su

ai
s,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/e
sa

j, 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 
00

09
58

1-
14

.2
01

3.
8.

26
.0

44
5 

e 
o 

có
di

go
 C

D
00

00
00

1B
M

C
S

. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

MunicíPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 073/2018 de “aquisição de uniformes para 
identificação e segurança dos funcionários e PEAD’s do Departamento de Meio Ambiente 
durante os trabalhos no viveiro municipal e ao longo das vias e áreas verdes do município”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 05/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 240/2018 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO ME

*****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação 
das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 071/2018 de “aquisição de gêneros 
alimentícios vegetais congelados para preparo da alimentação escolar”, com validade de 12 
meses, assinadas em 27/06/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 238/2018 Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
ATA nº 239/2018 Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP

*****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 076/2018 de “aquisição de inseticidas e larvicidas 
para realizar a atividade de nebulização no controle de pragas, por um período de 12 (doze) 
meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 31/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 249/2018 Empresa: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA 
EPP

*****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 049/2018 de “aquisição de material de sinalização 
horizontal”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 244/2018 Empresa: CLISOL PRODUCTS LTDA

Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2018

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “14ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Conclusão da Resolução do Orçamento 2019; 
3. Composição da Comissão que tratará do processo de escolha dos 

conselheiros tutelares de 2019; 
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho; 
5. Informes gerais. 

 

Data: 21/08/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

                    MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

decreto nº 5.532, de 05 de Junho de 2018.

dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.

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

decreta:

Art. 1º Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 2.187.000,00
(Dois Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, classificados nas seguintes dotações:

CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR

010210 - 04.122.0001.2002 – Precatórios Judiciais
3.1.90.91.00 – SENTENÇAS JUDICIAIS 34 10.000,00

010330 - 04.131.0004.2012 – Manutenção das Atividades de Eventos
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 76 235.000,00

010520 – 04.122.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 113 23.000,00

010540 – 04.128.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 132 67.000,00

010620 – 04.123.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 155 17.000,00

010950 – 12.392.0013.2050 – Festivais de Música, Teatro, Dança, Literatura e Folclore
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 327 120.000,00

011030 – 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 372 1.512.000,00

011110 – 27.812.0006.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 414 16.000,00

011120 – 27.812.0006.2018 – Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.48.00 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 422 10.000,00

011420 – 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 529 1.000,00

011520 – 08.244.0015.2073– Proteção Social Básica
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 568 176.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           2.187.000,00

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

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR

010210 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38 5.000,00

010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada
3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 160 69.000,00

010620 - 99.999.0021.9001 – Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA     161 157.000,00

010820 - 15.452.0009.2030 – Manutenção das Atividades da Subprefeitura

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 227 1.000,00

                    MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

010930 - 12.361.0011.2044 – Transporte Escolar Seguro e Adequado

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 258 17.000,00
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 520 76.000,00
011420 - 15.452.0017.2087 – Melhoria de Acessibilidade de Passeios

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 521 30.000,00
011420 - 15.452.0017.2089 – Gestão de Modernização do Parque de Iluminação

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 611 1.832.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                        2.187.000,00

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

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2018.

        Dr. Isael Domingues                                  João Carlos Muniz
                                 Prefeito  Municipal                   Secretário da Fazenda e Orçamento

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

                                                       Anderson Plínio da Silva Alves 
                                                    Secretário de Negócios Jurídicos

                 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

decreto nº 5.535, de 07 de Junho de 2018.

dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.

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

decreta:

Art. 1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 2.005.000,00
(Dois Milhões e Cinco Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente 
exercício, classificados nas seguintes dotações:

CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR

010430 - 04.122.0018.1003 – Equipamentos em Geral
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98             5.000,00

010510 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104            14.000,00

010550 - 04.126.0004.2007 – Manutenção das Atividades  Administrativas
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 138 1.000,00

010640 - 04.129.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 174              3.000,00

010920 - 12.361.0010.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 247          400.000,00

010920 - 12.361.0010.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 249          240.000,00

010940 - 12.361.0010.2036 – Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 273          130.000,00

010940 - 12.361.0010.2036 – Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 275          320.000,00

010940 - 12.365.0010.2034 – Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 295          100.000,00

010940 - 12.365.0010.2034 – Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Creche
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 297          140.000,00

010940 - 12.365.0010.2035 – Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil- Pré Escolar
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 302          380.000,00

011020 - 10.301.0014.2059 – Manutenção da Atenção Básica
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 355            22.000,00

011030 - 10.303.0014.2055 – Manutenção da Assistência Farmacêutica
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 378          100.000,00

011040 - 10.304.0014.2062 – Manutenção da Vigilância em Saúde
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 387            44.000,00

011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 528            54.000,00
011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 529            46.000,00
011530 - 08.244.0015.2074 – Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 585              6.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           2.005.000,00

                 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

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

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR

010430 - 04.122.0018.2095 – Manutenção das Atividades da Guarda

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 99 5.000,00
010520 - 04.122.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 114 14.000,00
010540 - 04.128.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 131 1.000,00
010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 160              3.000,00
010920 - 12.306.0010.2039 – Merenda com Qualidade Foco na Segurança Alimentar e Nutricional

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 238          380.000,00
010920 - 12.361.0012.1010 – Sistemas Educacionais

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 240.000,00
010930 - 12.361.0012.2067 – Adequação de 1/3 da Jornada do Professor

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 262 300.000,00
010940 - 12.361.0011.2042 – Formação Cont. Educadores  Demais Prof. da Ed. Fundamental

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 281         150.000,00
010940 - 12.361.0012.2068 – Itinerários Pedagógicos da Cidade Educadora

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 285          140.000,00
010940 - 12.365.0011.1008 – Ampliação de Vagas para Crianças de 04 e 05 anos

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 303          300.000,00
010940 - 12.365.0011.2041 – Formação Cont. Educadores  Demais Prof. da Educação Infantil

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 306          100.000,00
010940 - 12.367.0011.2043 – Formação Cont. Educadores  Demais Prof. da Educação Especial

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 319          100.000,00
011030 - 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 367 22.000,00
011040 - 10.304.0014.1003 – Equipamentos em Geral

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 385 44.000,00
011050 - 10.301.0014.2061 – Manutenção das Atividades da Saúde

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 404         100.000,00
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 520          100.000,00
011520 - 08.244.0015.2073 – Proteção Social Básica

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 572           6.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       2.005.000,00

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

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2018.

                        Dr. Isael Domingues                                        João Carlos Muniz
Prefeito  Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento

                     Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 07 de junho de 2018.

                                                    Anderson Plínio da Silva Alves 
                                               Secretário de Negócios Jurídicos

MuniciPio de PindaMonhangaba
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decreto nº 5536, de 07 de junho de 2018.

dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

decreta:

art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do 
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para 
suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

rÉdito(S)
claSSificação ficha Valor

010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 40 2.000,00

total de crÉdito                                                                                                                                                                    2.000,00

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

anulação de dotaçÕeS
claSSificação ficha Valor

010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 42 2.000,00

total de anulaçÕeS                                                                                                                                                                          2.000,00

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

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2018.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

                    João Carlos Muniz
       Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 07 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos

MuniciPio de PindaMonhangaba
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decreto nº 5542, de 29 de junho de 2018.

dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 6083, de 26 de dezembro de 2017, artigo 5º,

decreta:

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do 
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais), 
para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

crÉdito(S)
claSSificação ficha Valor

010240 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 55 1.000,00
010550 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 135 1.000,00
010740 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 210 3.000,00
010810 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 220 1.000,00
010820 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 223 14.000,00
010930 - 12.361.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 257 2.000,00
010940 - 12.361.0003.2081 - Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Apoio

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 268 2.000,00
011220 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 439 5.000,00
total de crÉdito                                                                                                                                                                    29.000,00

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

anulação de dotaçÕeS
claSSificação ficha Valor

010220 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 44 25.000,00

010910 - 12.361.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 231             2.000,00

010940 - 12.361.0003.2082 - Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Magistério

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 271             2.000,00
total de anulaçÕeS                                                                                                                                                                      29.000,00

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

Pindamonhangaba, 29 de junho de 2018.

Dr. Isael Domingues                                           João Carlos Muniz                                       
Prefeito Municipal                Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 29 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** hoMologação ***

Pregão regiStro de Preço nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, considerando que a empresa Phoenix Comercial de Informática, Papelaria e 
Móveis Ltda não assinou a ata de registro de preço nº 217, ficando o item abaixo para o segundo 
colocado, homologou, em 06/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
materiais de higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragens”, em favor da 
empresa MS Comercial Ltda ME, o item 21, no valor unitário de R$ 0,96. Itens fracassados: 28, 29, 37 
e 45. 
Pregão nº 065/2018 (PMP 12710/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, e manifestação técnica 
da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, negou provimento ao recurso interposto em ata 
pela empresa Betaniamed Comercial Eireli EPP, e homologou, em 08/08/2018, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de equipamento odontológico completo (cadeiras odontológicas) para as 
unidades de saúde do ESF Feital, ESF Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, em favor da empresa Luiz C 
de Melo Souza Lorena EPP, o item 01, no valor total de R$ 60.600,00. 
Pregão nº 066/2018 (PMP 12715/2018) 
A autoridade superior, em razão do cancelamento do contrato nº 073/2018, e conforme parecer da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, datado de 20/07/2018, determinando a convocação do 
segundo colocado para celebrar o contrato, homologou, em 06/08/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada com fornecimento de material  para prestação de 
serviços de treinamento, capacitação e qualificação de oficinas de artesanatos, para geração de rendas, 
visando atender munícipes de Pindamonhangaba no projeto “Arte & Artesanatos”, em favor da empresa 
Entek Cursos Livres S. C. Ltda, o item 09, no valor total de R$ 14.000,00. 
Pregão nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
A autoridade superior homologou, em 02/08/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em fornecimento de vidro e mão de obra para um 
prazo estimado de 12 meses”, em favor da empresa José Barbosa Moreira Filho MEI, o item 01, no 
valor total de R$ 4.675,00. 
Pregão regiStro de Preço nº 092/2018 (PMP 15954/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer jurídico, negou provimento à manifestação de recurso da 
empresa F. B. Costa Esportes ME, e homologou, em 08/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “serviços de locação de brinquedos infláveis, para os Eventos de ruas de lazer e dia das 
crianças da SEMELP”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): José Esteves Lopes 
Filho Eventos EPP: 01-610,00; 02-610,00; 03-410,00; 06-250,00; 08-780,00; 09-600,00; 10-540,00; 11-
485,00; 12-380,00; 13-390,00; F. B. Costa Esportes ME: 04-395,00; 05-350,00; 07-677,00; 14-827,00. 
Pregão nº 106/2018 (PMP 17914/2018) 
A autoridade superior homologou, em 30/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de recarga de gás de cozinha para o preparo do cardápio por um período de 12 
meses, conforme termo de referência”, em favor da empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora 
Ltda, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 277.650,00. 

*** autoriZação de forneciMento / SerViço ***
Pregão nº 083/2018 (PMP 14953/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos de segurança para uso da Subprefeitura 
de Moreira César”, foram emitidas, em 30/07/2018, as autorizações: 1301/2018, no valor de R$ 
2.970,00, em favor de J & M – EPI’s e Uniformes Ltda ME; 1302/2018, no valor de R$ 17.800,70, em 
favor de Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME. 

*** aditaMento ***
Pregão nº 121/2015 (PMP 15403/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 21/07/2018, ao contrato 159/2015, que cuida de “aquisição de 
lanches para grupos nas unidades de saúde, consumo de 300 lanches ao mês”, para prorrogação até 
21/07/2019, e reajuste de 2,5011%, conforme variação do IPC FIPE, a partir de 06/07/2017, passando o 
valor mensal para R$ 3.298,29, 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 100/2016 (PMP 11270/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 24/07/2018, ao contrato 179/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de exames de endoscopia”, para prorrogação até 04/08/2019, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Vieira Marques & 
Vieira Marques Complementação Diagnóstica S/S Ltda, o Sr Clóvis Vieira Marques Júnior. 
Pregão nº 127/2016 (PMP 13396/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 06/07/2018, ao contrato 167/2016, que cuida de “aquisição 
de materiais para confecção de fraldas, a fim de atender o Projeto Fraldas”, para prorrogação até 
08/07/2019, e reajuste de 1,4762%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 
323.735,79, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Matheus 
Ferreira dos Santos Comércio de Fraldas ME, o Sr Matheus Ferreira dos Santos. 
Pregão nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 19/07/2018, ao contrato 053/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em exame de ultrassonografia obstétrica e exames 
de ultrassonografia obstétrica morfológica com doppler”, para prorrogação até 19/07/2019, e reajuste 
de 2,5011%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total do contrato para R$ 328.505,77, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 
Pregão nº 062/2017 (PMP 17575/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 17/07/2018, ao contrato 048/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em exames de ultrassom de mama”, para prorrogação 
até 17/07/2019, e reajuste de 2,5011%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 
78.720,84, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

errata da lei 6.145, de 28/06/2018.
  
Na edição do Jornal Tribuna do Norte de 06/07/2018, página 16, na publicação da 
Lei nº 6.145, de 28 de junho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2019 e dá outras providências, onde se lê: “LEI Nº 6.146” leia-se: 
“LEI Nº 6.145”.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
  

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

PORTARIA GERAL Nº 5.064, DE 16 DE AGOSTO 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 1º de setembro 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 

ELIZABETH MOTA S MELLO 745000 PROFESSOR 11827/2018 

ERNANI MARCONDES DE GODOY 637400 SERVENTE OBRAS 11835/2018 

ELISA CANDIDA DE LIMA SILVA 847591 ATENDENTE 11836/2018 

ANIZIO DE SA 709800 ELETRICISTA 11837/2018 

FEDRA SANTOS PIMENTA 846992 PROFESSOR 
EDUCACAO FISICA 11838/2018 

LUIZ DONIZETE BAPTISTA DO NASCIMENTO 65629 ENCARREGADO DE 
SETOR 11840/2018 

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

 
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2018. 

 
                              Isael Domingues                                       Fabrício Augusto Pereira 
                            Prefeito Municipal                                   Secretário de Administração 

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

 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Fundo Municipal de Cultura seleciona 
quatro projetos em Pindamonhangaba

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

O Departamento de 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba di-
vulgou, nesta semana, os 
selecionados do primeiro 
edital do Fundo Municipal 
de Apoio a Políticas Cultu-
rais - Chamamento de Cul-
tura – FMAPAC, intitula-
do Linguagens Artísticas.

O Fundo Municipal de 
Cultura foi criado para ser 
uma linha de fomento aos 
artistas e agentes culturais 
do município, tendo total 
interação junto ao  Conse-
lho Municipal de Cultura 
e sendo inclusive uma das 
metas, a sua viabilização, 

dentro do Plano Municipal 
de Cultura. O diretor de 
Cultura, Alcemir Palma, 
afi rma que além de incen-
tivar programas culturais 
para que a população te-
nha acesso gratuitamente, 
o edital é o meio mais de-
mocrático para selecionar 
projetos culturais para a 
cidade.

Os selecionados foram: 
“Ô de Casa – Memória, 
brincadeiras e folia”, pro-
ponente Francisco An-
tonio L. de Freitas Filho; 
“Conto outra vez – Pedro e 
o Lobo”, de Tiago da Silva 
Oliveira; “Sons no Bosque 
e Fazendo Arte”, de Oli-
veira e Folter produções 

musicais; “Dança Urbana 
e Dance Hall”, de Liceu 
Coração de Jesus. Ao todo, 
os projetos somam mais 
de 20 apresentações em 
espaços públicos de Pin-
damonhangaba, exploran-
do as linguagens artísticas 
conforme proposto em 
projeto.

Ainda de acordo com o 
Departamento de Cultura, 
os idealizadores dos proje-
tos já foram comunicados 
e estão em processo de 
reunir documentos para a 
contratação. Os projetos 
poderão ser conferidos 
pela população de Pinda-
monhangaba a partir de 
setembro.

Selecionados farão mais de 20 apresentações em espaços públicos do município

Reprodução/Internet

Colaboradores da 
Unimed Pindamonhan-
gaba e do Hospital 10 de 
Julho participaram da 
“Gincana Solidária” em 
prol da “Campanha do 
Agasalho” realizada pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade da cidade.

A “Campanha do 
Agasalho 2018” foi 
lançada no dia 20 de 
abril pelo Fundo So-
cial de Solidariedade 
de Pindamonhanga-
ba. O tema escolhido 

Unimed Pinda colabora com 
“Campanha do Agasalho” do 
Fundo Social de Solidariedade

Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba recebeu 
as  peças de roupas arrecadadas

Divulgação Unimed Pinda

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

Unido às celebrações 
do Dia Nacional do Patri-
mônio Histórico, acontece 
a partir desta sexta-feira 
(17), o projeto “Seminário 
de Patrimônio” na cida-
de, com o tema “Repen-
sando o Patrimônio”, às 
9 horas, na Faculdade 
Anhanguera. O programa 
é resultado da parceria 
do Conselho Municipal 
de Patrimônio Históri-
co, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico do Municí-
pio de Pindamonhangaba 
com apoio da Prefeitura.

De acordo com os or-
ganizadores, o intuito é 
resgatar o valor do pa-
trimônio entendendo os 
conceitos de tombamen-
tos, preservação entre ou-
tras questões. Patrimônio 
é tudo aquilo que perten-
ce a uma região, com isso, 
a intenção é mostrar a im-
portância desse elemento 

para a nossa cidade, para 
que as gerações futuras 
consigam, assim, conhe-
cer o passado, tradições, 
história e os costumes de 
Pindamonhangaba, con-
cretizando desta forma a 
cultura regional, a identi-
dade de seu povo.

A palestra “Cultura 
da Paisagem” começa às 
9h30, com o doutor An-
dré Bazzanella, do Iphan 
(Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional), tendo interva-
lo às 10h15. Em seguida 
inicia-se a palestra “Pre-
servações do Vale”, com 
a doutora Lívia Vierno, 
às 10h30, havendo pausa 
para o almoço às 12 horas.

Durante a tarde, ocor-
rerá a Ofi cina de Patri-
mônio, feita pela UPPH 
(Unidade de Preservação 
do Patrimônio Históri-
co), terá sua abertura às 
13h30 com o doutor José 
Antonio Zagato. O inter-

valo está marcado para 
às 15h15 com retomada 
da programação às 15h30 
com a palestra “O patri-
mônio sacro do Vale do 
Paraíba”, que será abor-
dado pelo professor Per-
cival Tirapelli.

No sábado (18), às 9 
horas, haverá visita mo-
nitorada aos prédios 
tombados: Palacete 10 de 
Julho, Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, Igreja 
São José e Palacete Tira-
dentes. O ponto de encon-
tro será no Palacete 10 de 
Julho.

O evento é gratuito e 
aberto a todos que esti-
verem interessados no 
assunto. Mais informa-
ções podem ser adqui-
ridas pelo telefone do 
3642-1080, ou indo até o 
Departamento de Cultura 
que está localizado na rua 
Deputado Claro César, 33 
- centro.

Pinda recebe seminário 
“Repensando o Patrimônio” 
neste fi m de semana

para esse ano foi: “Uma 
atitude que aquece nos-
sos corações”. Sabendo da 
importância e sucesso do 
projeto, a Unimed Pinda-
monhangaba e o Hospital 
10 de Julho disponibilizou 
em suas recepções as cai-
xas coletoras para arreca-
dação.

Além disso, a Uni-
med Pinda e o Hospital 
10 de Julho realizaram 
também a “Gincana Soli-
dária 2018” entre os co-
laboradores e com essa 

competição saudável 
foi possível arrecadar 
mais de 500 peças, 
entre cobertores, blu-
sas, calças e calçados. 
Além das doações fei-
tas por clientes, que 
somaram mais de 600 
itens. A Farmácia Uni-
med Pindamonhanga-
ba saiu vencedora da 
competição por ser o 
setor que mais arreca-
dou e foi presenteado 
com ingressos para o 
cinema.

Divulgação

Programação incluirá visita ao Museu Histórico e Pedagógico da cidade
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Fotos: Arquivo pessoal

SEXTA-FEIRA

Parabéns!

O dia 16 de 
agosto foi uma data 
importante para a 
família e os amigos 
de Leonardo Andrade 
Dias, carinhosamente 
apelidado de “Léo”. 
O jovem estagiário 
da Subprefeitura 
de Moreira César, 
cativante, cheio de 
energias positivas e 
motivado, completou 
17 anos de idade.

Parabenizando  Ney!

Familiares e amigos de Ney Fernandes 
Carvalho lhe desejam muita saúde, paz e luz, o 
felicitando pelo aniversário no dia 21 de agosto. 
Cumprimentos especiais das irmãs: Eunice, 
Helenice, Ilze, Lair, Meire (espiritualmente), 
Elizete e Gisele e do irmão Fernando (o Altair 
do jornal Tribuna do Norte). 

Feliz aniversário

Felicitações acompanhadas de 
saúde, paz e amor para Cleuza 
Cavalheiro, que completou mais um 
ano de vida no último dia 16 de agosto.

Bem-vindo! 

Nasceu na quarta-feira,  dia  15 de agosto, no hospital 
Frei Galvão, José Felipe. Ele é fi lho de José Flávio e Taís Sil-
va, e neto do assíduo leitor do jornal Tribuna do Norte: José 
Roberto Gonçalves, o Betão do Ipê. Saúde e alegria para a 
família e para o garotão! 

Tudo de bom! 

Para Giovane Bruno, aniversariante desta sexta-feira, 17 de 
agosto. Ele recebe os parabéns e o desejo de muita luz, alegria e su-
cesso do pai Fabiano Vanone, dos avós Edna e Orestes Vanone, dos 
tios, primos, dos amigos e de toda a sua família.  

Alegrias!

Felicidades para Bruna Lopes, aniversariante do dia 15 de agosto. Seus amigos 
desejam que sua vida seja repleta de momentos bons. Inclusive, na foto, ela está 
curtindo um dia de lazer com seu marido Sandro, seu pequeno fi lho Daniel e a 
sobrinha Sarah.

Bênçãos infi nitas   

É o que desejamos para Andrea Monteiro (Ofi cina da Comunicação), que com-
pletou mais um ano de vida no último dia 13 de agosto. Ela recebe os cumprimentos 
do esposo, dos fi lhos, dos pais e de todos os seus familiares e amigos. Felicidades 
sempre, Andrea!     

Muitas bênçãos

Para Ana Paula 
de Miranda, diretora 
de Assistência Social 

do município, que faz 
aniversário neste dia 
17 de agosto. Alegria, 

bênçãos e sabedoria 
são os votos de todos 

os seus colegas de 
trabalho, em especial 

dos seus familiares. 
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