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“Campanha de Vacinação 
Antirrábica” tem início 
no próximo sábado   

A “Campa-
nha de Vacinação 
Antirrábica” da 
Prefeitura de Pin-
damonhangaba 
terá início no pró-
ximo sábado (25). 
Inicialmente, a 
imunização ocor-
rerá na zona rural, 
intercalando com a 
zona urbana.

A vacinação na 
zona rural acon-
tecerá nos dias 25 
de agosto, 1º, 15 e 

22 de setembro; as 
equipes irão casa 
a casa. Já na zona 
urbana será nos 
dias 26, 28 e 30 de 
agosto, 11 e 13 de 
setembro; em pon-
tos fi xos de cada 
bairro – locais 
ainda sendo defi -
nidos. No domingo 
(26), a vacinação 
ocorrerá das 8 às 
16h30, no Parque 
da Cidade.
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Reprodução/Internet   

Deverão ser vacinados animais acima de três meses de idade. Imunização tem validade de 12 meses     

Mais uma unidade escolar adere ao 
projeto “Escola com cara de escola” 

Pais, alunos e professores deixaram suas marcas no muro da Escola Municipal Abdias Santiago   

Desta vez, a es-
cola municipal a 
aderir ao projeto 
“Escola com cara de 
escola” foi a Abdias 
Santiago, localiza-
da no bairro Santa 
Cecília.  

A iniciativa, que 
ocorreu entre os 
dias 16, 17 e 18 de 
agosto, propôs a 
pintura do muro da 
unidade educacional 
e envolveu alunos, 
professores, pais e 

toda a comunidade 
escolar.  

A sensação de per-
tencimento e de cui-
dado com a escola 
agradou aos pais e 
aos familiares en-
volvidos. PÁGINA 8

Divulgação Corporação 
Musical 
Euterpe 
celebra 193 
anos de 
existência  

PÁGINA 3

PÁGINA 2

“Dia da Família 
na Escola” 
promove 
atividades e 
orientações 
preventivas      

Senai abre mais 
de 300 vagas 
gratuitas para 
cursos técnicos 
na região    

PÁGINA  2
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A mais popular de to-
das as formas poéticas, 
a TROVA (composição 
literária de quatro ver-
sos setissilábicos, de ri-
mas alternadas e sentido 
completo), cumprindo 
a sua fraterna missão 
de unir os corações por 
meio da Poesia, segue o 
seu curso, no rio de espe-
ranças e de fé, em plagas 
Nacionais e no Exterior. 
O grande batalhador 
pelo Trovadorismo, o 
Príncipe da Trova: Luiz 
Otávio, já nos páramos 
celestiais, abençoa os 
seus Irmãos Trovadores 
comprometidos com o 
mais abrangente Movi-
mento Literário do Bra-
sil.

Aqui, se torna neces-
sário e é importante sa-
lientar o que falou, certa 
vez, o Mestre: ”Há Tro-
vadores e Versejadores. 
O verdadeiro Trovador 
está comprometido com 
o culto à Trova, sua di-
fusão e ensino. Os ver-
sejadores que existem 
em todo lugar, são fa-
cilmente identifi cáveis, 
embora, estejam, às ve-
zes camufl ados com o 
falso discurso de união”.  

Os versejadores, que 
têm como preocupação 
participar de concursos 
e obter medalhas, diplo-
mas e troféus, existem 
às centenas, evidente-
mente, comprometidos 
com a sua tola vaidade, 
sem, contudo, dedicar o 
mínimo de tempo para 
os ideais da Trova, da 
União Brasileira de Tro-
vadores (UBT). São coi-
tados, merecedores da 
nossa compaixão, que se 
servem da Trova, sem o 
ideal franciscano de ser-
vir, ensinar e propagar 
a Trova e fazer crescer a 
União Brasileira de Tro-
vadores.

Enfi m, a Trova, indi-
ferente aos sentimentos 
inferiores de alguns e ao 
amor de muito, prosse-

gue viva! Pindamonhan-
gaba, apesar das difi -
culdades encontradas, 
chega à sua 28ª Premia-
ção do Concurso Nacio-
nal/Internacional e 24º 
JUVENTROVA. Tudo 
em consonância com os 
ideais de Luiz Otávio e 
da UBT, sobretudo com 
o seu trabalho de incen-
tivo e difusão dessa bela 
modalidade de Poesia 
entre os Jovens. A Tro-
va encanta! Mobiliza as 
pessoas! Há uma sema-
na, estive a convite, no 
Instituto Federal de San-
ta Catarina, em Floria-
nópolis, realizando uma 
Ofi cina de Trovas com 
alunos de Língua Portu-
guesa. Quanto interesse! 
Quanto entusiasmo!

Aqui, em Pindamo-
nhangaba, o JUVEN-
TROVA, sob o comando 
competente do Jornalis-
ta-Trovador Altair Fer-
nandes de Carvalho, 
com o apoio da Funda-
ção Dr. João Romeiro ( 
leia-se Jornal Tribuna 
do Norte), com a partici-
pação dos alunos da rede 
pública e particular, e 
o decisivo trabalho e in-
centivo dos Mestres de 
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O ensino e a 
comunidade escolar                

Na edição de hoje, trazemos duas 
matérias sobre atividades que 

aconteceram em escolas públicas durante a 
semana e aos fi ns de semana. A primeira fala 
sobre mais uma unidade escolar que aderiu 
ao projeto “Escola com cara de escola”. Trata-
se da Escola Municipal Abdias Santiago, 
localizada no bairro Santa Cecília.

Durante três dias, pais, alunos e educadores 
participaram da ação de pintura do muro da 
escola. Além da sensação de pertencimento e 
de cuidado que esta iniciativa gera; os pais se 
sentem mais próximos dos fi lhos, mesmo que 
por meia hora – eles pintam juntos: falam 
sobre desenhos, cores e sobre a vida. 

A outra matéria fala sobre a atividade que 
aconteceu no último sábado (18), na Escola 
Municipal Gilda Piorini, no bairro São Judas. 
A ação também envolveu alunos, professores e 
familiares em atividades pra lá de especiais.

Nos dois relatos é possível perceber que o 
envolvimento da comunidade escolar é tão 
vital quanto a qualidade do ensino. Que mais 
pessoas possam aderir a estas nobres causas!

“Dia da Família na Escola” orienta 
sobre prevenção de acidentes com 
animais peçonhentos     

O Senai-SP está com 
inscrições abertas para 304 
vagas de cursos técnicos nos 
municípios do Vale do Para-
íba. As aulas começam no 
primeiro semestre de 2019.

O objetivo dos cursos 
técnicos do Senai-SP é pro-
porcionar habilitação pro-
fi ssional em áreas tecnoló-
gicas específi cas do setor 
industrial. Os cursos, na 
sua maioria, têm duração 
de dois anos.

Em Pindamonhangaba 
há 78 vagas para o curso de 

Eletroeletrônica; Taubaté 
tem 32 vagas para o curso 
Técnico de Mecânica. Em 
São José dos Campos há 
um total de 79 vagas para 
os cursos de Eletroeletrô-
nica, Eletromecânica, Rede 
de Computadores e Fabri-
cação Mecânica. Jacareí: 
96 vagas para os cursos de 
Automação Industrial e 
Química; e Cruzeiro tem 19 
vagas para Eletromecânica. 

As inscrições serão re-
alizadas pelo site, onde 
também consta o edital 

com todas as informações 
referentes ao processo de 
seleção.

Para os interessados nos 
cursos técnicos do período 
noturno, o pré-requisito é 
comprovar a conclusão do 
ensino médio ou concluí-lo 
antes de iniciar as aulas do 
curso técnico. 

O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 60.

Seletiva  
A prova de seleção será 

realizada no dia 21 de ou-
tubro (um domingo), e terá 

60 questões de múltipla es-
colha em nível de conclusão 
do Ensino Médio. Será con-
cedido tempo de três horas 
para a resolução das ques-
tões. O gabarito será divul-
gado nas escolas e pela in-
ternet, a partir das 14 horas 
do dia 22 de outubro. A lista 
dos aprovados também po-
derá ser conferida no site, a 
partir das 14 horas, no dia 
26 de novembro.

Mais informações em: 
www.sp.senai.br .

Bossa Nova comemora 
60 anos com show de 
Bia Mestrinér na região

O Cmei (Centro Muni-
cipal de Ensino Infantil)
Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, localizado no bairro 
Cidade Jardim, realizou 
no último sábado (18), o 
“Dia da Família na Esco-
la”. O tema foi: “A preven-
ção de acidentes com ani-
mais peçonhentos”, tendo 
destaque para o escorpião.

A iniciativa foi da pro-
fessora Madalena, do In-
fantil II B, que organizou 
uma conversa para essa 
orientação. “O escorpião foi 
escolhido como tema, pois 
ocorre em muitos municí-
pios vizinhos e no nosso não 
seria diferente. A intenção 
do projeto é alertar as crian-

ças, assim que virem qual-
quer bichinho, chamarem 
um adulto e em momento 
algum colocarem a mão”, 
explicou a professora.

Por meio de folhetos 
informativos e jogos de 
memória que estimulam 
a prevenção, a professora 
organizou um leque de in-
formações indispensáveis 
para que os pais possam 
também orientar seus fi -
lhos, fortalecendo ainda 
mais a rede de prevenção.

Esta ação faz parte do 
“Projeto de Responsabi-
lidade Social” do Cmei – 
em que todos da escola: 
professores e funcionários 
auxiliam na sua realização.

Além de folhetos informativos, jogos de memória 
estimularam e reforçaram as informações preventivas  

SENAI ABRE MAIS DE 300 VAGAS GRATUITAS 
PARA CURSO TÉCNICO NO VALE DO PARAÍBA

Há vagas nas unidades de Pindamonhangaba, Taubaté, 
São José dos Campos, Jacareí e Cruzeiro 

Em comemoração aos 
60 anos da Bossa Nova, o 
Museu Felícia Leirner e o 
Auditório Claudio Santo-
ro – situados em Campos 
do Jordão – realizarão a 
apresentação musical “Bia 
Mestrinér canta 2018 e os 
60 anos da Bossa Nova”. 

O repertório do espe-
táculo será composto por 
canções de artistas como 
Tom Jobim, Vinicius de 
Moraes, Ronaldo Bôscoli 
e Roberto Menescal. Entre 
os títulos estão “Chega de 
Saudade”, “Luiza”, “O Bar-
quinho” e “Nós e o Mar”. 
A cantora estará acompa-
nhada pelos músicos Car-
linhos Machado (guitarra), 

Marcelo Rocha (baixo) e 
André Melo (bateria).

Bia Mestrinér tem 30 
anos de carreira, sendo 
indicada ao Prêmio Sharp 
de Música em 1996. Gra-
vou o “Bia Bossa Nova” 
com produção e participa-
ção de Roberto Menescal e 
também o “Num Tom De-
licado”, formado por com-
posições próprias, com 
produção e participação 
de Filó Machado. 

O show ocorrerá no 
feriado de 7 de setembro, 
a partir das 20 horas. O 
valor do ingresso é R$30 
(inteira) e R$15 (meia) e 
pode ser comprado on-
line pelo www.sympla.
com.br/60anosdabossa-
nova ou na bilheteria do 
museu/auditório (aveni-
da Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880; também tem 
ingressos disponíveis na 
Papelaria Oya (av.: Frei 
Orestes Girardi, nº 1.289) 
em Campos do Jordão.

O museu e o auditório 
são instituições da Secre-
taria da Cultura do Estado 
de São Paulo geridas pela 
Acam Portinari. 

Língua Portuguesa, mais 
uma vez, foi revestido de 
êxitos. Exitoso porque, 
como escreveu o Gran-
de e Magnífi co-Trovador 
José Maria Machado de 
Araújo, devemos VIVER 
DE MÃOS DADAS, e 
esse viver é estar com-
prometido  com a serie-
dade, com o verdadeiro 
espírito do Trovador, é 
semear o gosto pela Po-
esia e, por meio dela, 
exercer a verdadeira 
CIDADANIA. Fora dis-
so é simples exercício 
de versejador que nada 
constrói, que não con-
segue sair do seu círculo 
de vaidade e arrogância, 
na sua ânsia louca por 
troféus e diplomas, 
como pontuou o Prín-
cipe da Trova. TROVA 
E TROVADORISMO 
são excelsos, são su-
blimes, estão nos al-
tiplanos do espírito, 
como escreveu , certa 
vez, o Dr. Luiz Carlos 
Abritta, de Belo Hori-
zonte, ex-Presidente 
Nacional da UBTque 
desenvolveu elogiável 
trabalho pela preser-
vação da “Rosa de Luiz 
Otávio”.

Divulgação
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Pinda inicia vacinação antirrábica

Vacinação contra o sarampo 
e pólio imuniza mais de 3 mil 
crianças em Pinda  

 Colaborou Com o
texto: bruna Silva

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba começa, no próximo 
sábado (25), a “Campanha de 
vacinação antirrábica” – que 
irá percorrer, inicialmente, a 
zona rural, intercalando com a 
zona urbana.

a vacinação na zona rural 
acontecerá nos dias 25 de agos-
to, 1º, 15 e 22 de setembro; as 
equipes irão casa a casa.

Já na zona urbana será nos 
dias 26, 28 e 30 de agosto, 11 
e 13 de setembro; a vacinação 
será em pontos fixos de cada 
bairro, ainda sendo definidos. 
no domingo (26), a vacinação 
ocorrerá das 8 às 16h30, no Par-
que da Cidade.

os proprietários deverão va-
cinar animais acima de três me-
ses de idade proporcionando a 
imunização por 12 meses, des-
te modo, mantendo a saúde do 
animal diante deste vírus.

o diretor da vigilância epi-
demiológica da Prefeitura, ra-
fael Lamana, afirma que a raiva 
canina ou felina é transmitida 
a seres humanos por vírus pre-
sente da saliva e secreção dos 
animais contaminados. uma 
vez transmitida a seres huma-
nos, não há registro na litera-
tura de cura, em todos os casos 
levaram o paciente a óbito.

De acordo com informações 
da vigilância epidemiológica, 
no município, nos últimos anos, 
há apenas um registro de raiva 
felina, em 2016. A previsão é que a imunização ocorra, inicialmente, na zona rural, intercalando com a zona urbana  

Divulgação

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva         

Dando prosseguimento à 
“Campanha Nacional de Va-
cinação contra o Sarampo e a 
Poliomielite”, a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba, 
com o reforço do “Dia D”, que 
aconteceu no último sábado 
(18), imunizou mais de três 
mil crianças.

De acordo com dados 
divulgados pela Vigilância 
Epidemiológica, nesta ter-
ça-feira (21), 3.976 crianças 
foram imunizadas contra a 
pólio e 3.971 contra o sa-
rampo, registrando respec-
tivamente 48,52% e 48,46% 
da meta que é de 8.200. O 
público-alvo desta campanha 
é: crianças de um a menores 
de cinco anos, pois este é o 
grupo mais suscetível a con-
trair as doenças. “Assim, os 
pais e responsáveis têm papel 
fundamental na manutenção 
na eliminação destas doenças 
e devem levar as crianças a 

uma unidade de vacinação 
mais próxima”, comenta o di-
retor de Vigilância Epidemio-
lógica da Prefeitura, Rafael 
Lamana.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacina é o meio mais 
eficaz de inibir o reapareci-
mento dessas doenças que já 
foram eliminadas.

A campanha em Pinda-
monhangaba irá até o dia 
31 de agosto, e as vacinas 
estão disponíveis em todas as 
unidades de saúde, dentro do 
horário de atendimento que 
é das 8 às 11h30 e das 13 às 
16h30. É preciso apresentar 
a carteira de vacinação da 
criança.

Lamana enfatiza que além 
das crianças, todas as pesso-
as precisam manter em dia 
sua carteira de vacinação. 
Desta forma, aqueles que 
não tomaram essas vacinas 
podem procurar os postos, no 
atendimento de rotina para 
regularizar sua carteira de 
vacinação.

A vacina é o meio mais eficaz de inibir o reaparecimento de 
doenças que já foram eliminadas, diz Ministério da Saúde
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“Rock no Museu” acontecerá 
neste sábado na cidade

Com entrada gratuita, evento acontecerá das 15 às 22 horas 
e contará com diversas bandas de rock

Colaborou Com o
texto: viCtor Gobbo

 
o evento “rock no museu” 

acontecerá no próximo sábado 
(25), das 15 às 22 horas, no mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro i e Dona leopoldina. a 
realização tem o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba e 
do Fundo Social de Solidarieda-
de.

o evento terá várias bandas 
de rock, como: tubarão de ba-
cia, novos macacos, Guerrilha 
verbal, lady rock e agnus; além 
de oficinas com professores da 
Fasc (Faculdade Santa Cecília), 
exposições e muito mais.

“Será uma noite de bate-pa-
po cultural com música ao vivo, 
a ideia é criar um espaço para 
as pessoas interagirem e se di-
vertirem culturalmente”, afir-
mou o coordenador do museu, 
José Caramez. “este é um pro-

jeto piloto para que as pessoas 
possam explorar outros even-
tos na parte externa do museu”, 
completou.

importante destacar que é 

proibido o consumo e a entrada 
de bebida alcoólica no local. 

O museu fica na rua Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 260, 
centro. a entrada é gratuita.
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Corporação Musical Euterpe celebra 
seu 193° aniversário nesta quarta    

Colaborou Com o
texto: viCtor Gobbo

 
a famosa Corporação musical 

euterpe de Pindamonhangaba, 
fará seu aniversário de 193 anos 
nesta quarta-feira (22), às 20 ho-
ras, no teatro Galpão. a banda é 
uma das mais antigas do brasil, foi 

fundada em 22 de agosto de 1825.
nesse evento, começa o mais 

novo projeto do grupo sinfônico, o 
Coral, formado por pessoas a par-
tir dos 18 anos. outros projetos do 
grupo como a banda de aprendi-
zes Cme e a orquestra de Cordas 
Jovens, também irão se apresentar 
no dia. Cada conjunto tocará duas 

músicas. Depois dessas apresen-
tações, a banda Sinfônica da eu-
terpe se apresentará para fazer o 
encerramento da celebração. a 
noite termina com o tradicional 
“Parabéns” para homenagear os 
193 anos da Corporação musical 
euterpe. a entrada no evento é 
gratuita.

Há quase dois séculos a 
Corporação Musical Euterpe 
leva muita música e cultura 
por onde passa

Divulgação
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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

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

O Presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, vere-
ador Carlos Moura – Ma-
grão (PR), acompanhado 
do vice-presidente vere-
ador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PR) e 
do vereador Jorge Perei-
ra Alves – Jorge da Far-
mácia (PR), estiveram 
reunidos no dia 09 de 
agosto com o Gestor de 
Atendimento da Conces-
sionária CCR NovaDu-
tra, Virgílio Leocádio, a 
Relações Institucionais 
e Sustentabilidade Carla 
Fornasaro e ainda a Di-
retora de Trânsito, Lu-
ciana Viana. A pauta da 
reunião foi a situação 
do pedágio da SP-62, no 
bairro Água Preta e uma 
legislação que possa nor-
matizar o acesso de ca-
minhões e veículos pesa-
dos em nossa cidade.

De acordo com infor-
mações da Diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, 

Vereadores reúnem-se com representantes 
da NovaDutra e Departamento de Trânsito 

para solucionar trânsito de caminhões 
pesados em Pindamonhangaba

Comitiva também esteve em Brasília, no dia 07 de agosto, na Agência Nacional de Transporte 
Terrestre buscando apoio e informações sobre a situação viária no município e no seu entorno

a prefeitura, por ordem 
judicial, deverá iniciar 
imediatamente a demo-
lição do pedágio da SP 
62, no trecho entre Pin-
da e Moreira César, bem 
como retomar as carac-
terísticas da rodovia com 
o canteiro central. Tam-
bém foram retomadas as 
atividades de cobrança 
do pedágio na Estrada do 
Atanásio.

Os representantes da 
CCR Novadutra se dispu-
seram a apoiar o muni-
cípio para elaborar uma 
Lei normatizando o aces-
so de veículos pesados, 
como caminhões e carre-
tas em nossa cidade, em 
especial no anel viário 
e rodovias de acesso a 
Pindamonhangaba, nos 
moldes da lei em vigor no 
município de Jacareí.

ANTT
No último dia 07 de 

agosto, o presidente da 
Câmara, vereador Carlos 
Moura – Magrão acom-
panhado do vice-pre-
sidente, Professor Os-

valdo Macedo Negrão, 
estiveram em Brasília, 
onde foram recebidos 
pelo Diretor-Geral da 
ANTT – Agência Nacio-
nal de Transporte Ter-
restre, Mário Rodrigues 
Júnior, onde solicitaram 
a intervenção da referida 
agência no setor viário 
das rodovias que cortam 
Pindamonhangaba, a fim 
de evitar a fuga de cami-
nhões que cortam pedá-
gio por Moreira César.

Também foi discuti-
do a construção de uma 
nova alça de acesso ao 
viaduto do bairro das 
Campinas, orçado em R$ 
1.900.000,00 (hum mi-
lhão e novecentos mil re-
ais), cujo projeto Execu-
tivo já está pronto. Outra 
obra que deverá contem-
plar a cidade é uma nova 
passarela sobre a Rodovia 
Presidente Dutra, entre 
os postos Comandante e 
GNV – Brasil, na entrada 
de Moreira César, para 
maior segurança dos pe-
destres neste local.

Reunião em Brasília: o presidente da Câmara, vereador Carlos Moura – Magrão, o vice-presidente, Professor Osvaldo, o prefeito de Pindamonhangaba, 
Dr. Isael Domingues e a Secretaria de Planejamento, Marcela Franco Dias com o Diretor-Geral da ANTT, Mário Rodrigues Júnior

Na foto acima, o Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, 

vereador Carlos Moura – Magrão, o vice-
presidente, vereador Professor Osvaldo 
e o vereador Jorge Pereira Alves – Jorge 

da Farmácia em reunião para discutir 
a situação do pedágio da SP-62 e a 

normatização do acesso de caminhões e 
veículos pesados em nossa cidade.

Na foto, ao lado, o Gestor de 
Atendimento da Concessionária 

CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio, 
a Relações Institucionais e 

Sustentabilidade, Carla Fornasaro e a 
Diretora de Trânsito, Luciana Viana

A CÂMARA DE VEREDORES 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 .
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – 
DESFILE SETE DE SETEMBRO 2018

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de pessoas interessadas em comercializar pipoca 
(pipoca, água, refrigerante e suco), algodão doce e balões no desfi le cívico-militarem 
celebração à Independência do Brasil.

O desfi le cívico-militar será realizado no dia07 de setembro 2018, na Avenida 
Albuquerque Lins – Centro, sendo aberto ao público em geral.Serão disponibilizados 
06 (seis) espaços fi xosdestinados à pipoqueiros,4 (quatro) vagas para ambulantes de 
algodão doce e 2 (duas) vagas para ambulantes de balãoa serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

a) Os interessados as vagas acima devem estar com a documentação regulamentada 
com a Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;

b) O interessado deverá comprovar que mantém residência fi xano município de 
Pindamonhangaba.

1 – Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços 
para ambulantes no desfi le cívico-militar de 2018, deverão ser feitasnos dias 23 
a 27 de agosto de 2018, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar 
nos eventos;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, 
constando a opção que deseja realizar a venda;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores 
de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de pipoca (pipoca, água, suco e refrigerante), 
balões e algodão doce nosdesfi le cívico-militar 2018, no endereço supracitado, 
sendo a localização dos locais para venda, demarcada pela Administração Pública e 
defi nidas por sorteio público. 
2.1.1 – Não serão liberadas licenças para vendedores ambulantes de qualquer tipo 
de produto em qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / próximas ao 
local do evento em um raio de 500m, incluindo praça Sete de Setembro;

2.2 – A venda de bebidas (água, suco e refrigerante) será feita exclusivamente pelos 
pipoqueiros.

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

2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do 
especifi cado, sob pena de aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: 
amplifi cadores, aparelhos de som,TVs,DVDs, etc. 
2.4.2 – Não será permitida a montagem de tendas / barracas.

2.5 – O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o desfi le cívico-militar na Avenida Albuquerque Lins (Centro) 
no dia 07/09/2018;
2.5.1 – Évedado o comércio na Praça Sete de Setembro

2.6 – O horário de comercialização em hipótese alguma poderá ultrapassar o período 
de 30 (trinta) minutos após o fi nal do desfi le.

2.7 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas;

2.8 – Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida 
pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;

2.9 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o 
exercício por procuração ou preposto;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença 
dos interessados no dia 29/08/18 no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, às 15h00;
3.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 (trinta) minutos de antecedência 
para identifi cação;

3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante 
recebido pelo setor de Protocolo no momento da inscrição;

3.3 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 6 os pipoqueirose a localização 
dos mesmos que irão exercer a atividade durante o desfi le cívico-militar;

3.4 – O mesmo será válido para as 2 (duas) vagas de vendedores de balão e as 4 
(quatro vagas) de vendedores de algodão doce;

3.5 –Na ocasião, serão sorteados 1(um) suplente para cada modalidade de venda, 
caso haja desistência dos sorteados;

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias03 e 04 de Setembrodas 8h00 
às 16h00, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Posturas no Paço 
Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única e de acordo com os produtos comercializados pelo 
vendedor, sendo elas:

a) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para 
Pipoca. R$ 90,18.
b) 0,5 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para 
Algodão doce e balões. R$ 45,09.

4.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 04/09/18 acarretará na perda da 
vaga e convocação dos suplentes;

4.5 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 05/09/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 06/09/17;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – Os vendedores de balão e algodão doce não terão ponto fi xo, somente a área 
de atuação expressas e defi nidas por sorteio.

5.2 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas;

5.3 – Não serão feitas trocas de localização dos pipoqueiros, salvo motivo de força 
maior, devidamente expresso pela fi scalização;

5.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.5.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.5.2 – Venda de bebidas ou outros produtos em vasilhame de vidro;
 5.5.3 – Venda de bebida alcoólica;
 5.5.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;

5.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 
Administração ou a quem for delegado competência expressa.

6 – Cronograma 
 

  Data Horário 
Inscrição 23 a 27/ago das 8h às 17h 
Sorteio 29/agosto 15h00 
Entrega das licenças aos 
sorteados 03 a 04/set das 8h às 16h 
Contato com eventuais 
suplentes 04 e 05/set - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 05e06/set vide item 4.5 

 
 

João Henrique Ferrari Gontijo 
Diretor do Departamento de Administração 

 
 

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e comunicação, a empresa GAZZO & GAZZO LTDA-ME, 
estabelecida na Rua dos Andradas, nº 204-Centro, CONVOCA seu funcionário CÉSAR ROBERTO 
V. DA SILVA, portador do CTPS nº 047440/00419, a comparecer na sede da referida empresa, no 
prazo de 72 horas, sob pena de confi gurar ABANDONO DE EMPREGO, sujeito ás penalidades do 
art. 482 da CLT, o que importará em seu desligamento desta empresa.

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO 2 col pór 2 cm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE 

ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de 
lotes do Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária, vem, pela presen-
te, convocar Vossas Senhorias para a Assembleia EXTRAORDINARIA, nos termos adiante.
  Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes in-
teressados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO 
DE ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE 
II, nos termos do artigo 4º do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 30 
de AGOSTO de 2018, com início às 19:30 horas, em primeira convocação, com a presença 
de 50% + 1 dos proprietários e/ou adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village 
II ou 20:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,  a ser 
realizada local Rua Chafariz, nº 261 – Colonial Village II – Pindamonhangaba – SP  a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
01 – Aprovação de benfeitorias e melhorias na área de segurança 
02 – Aprovação do novo valor “reajuste” da contribuição mensal para a Associação; 
03 – E demais proposições surgidas na assembleia.
Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por pro-
curadores com poderes específicos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.

RUBENS FREIRE GONÇALVES - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.544, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 410/2018-DRH/Disciplinares, Resolve 
Alterar a composição da comissão a seguir indicada que passa a vigorar como: Danilo 
Cesar Antonio Santos (Presidente), Lucyani Villela Monteiro Moreira e Débora Helena 
Gonçalves (Membros):
- Processo Administrativo Disciplinar 013/2017 – Processo 29885/2013
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.540, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 15 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.538, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 07 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.537, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2017 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 04 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.535, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
NOMEIA os servidores: Carolina Florença Marcondes de Souza (Presidente), Douglas 
Marcelo da Silva e André Alves de Souza (membros), para comporem a comissão de 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Luciano 
Lourenço dos Santos, ajudante, matrícula 632600, lotado na Subprefeitura de Moreira 
César, para apurar ingestão de bebida alcoólica durante o horário de trabalho ou apresentar-
se ao serviço sob sua infl uência, conforme relatado no Processo Interno nº 12429/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.065, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Retifi ca a Portaria Geral nº 4.924, de 20 de setembro de 2017, que altera a Portaria 
Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, que institui a Comissão para acompanhamento 
das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite “Viva Leite”.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º  Retifi car a Portaria Geral nº 4.924, de 20 de setembro de 2017, no Titular do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para  que 
conste:

III- ... 
Titular:  Carla Henriete Bevilacqua Piccolo – RG 34.848.252-8
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

 Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos                                              

Secretária de Saúde e Assistência Social              
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.060, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal n.º 5.491, de 29 de janeiro de 2018, resolve NOMEAR 
os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Seleção de 
Chamamento Público:

PRESIDENTE DA COMISSÃO
- Luciana de Oliveira Ferreira - Diretora do Departamento Pedagógico

MEMBROS
- Rosemeire de Oliveira Nascimento – Diretora do Departamento Administrativo
- Ana Silva Gonçalves de Albuquerque – Gestora Regional de Educação Básica
- Ione de Almeida Barbosa – Gestora Regional de Educação Básica
- Miriam Alves da Silva – Gestora Regional de Educação Básica
- Roselaine Moreira de Almeida – Gestora Regional de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.059, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal n.º 5.491, de 29 de janeiro de 2018, resolve NOMEAR 
os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Chamamento Público:
PRESIDENTE DA COMISSÃO
- Luciana de Oliveira Ferreira - Diretora do Departamento Pedagógico

MEMBROS
- Rosemeire de Oliveira Nascimento – Diretora do Departamento Administrativo
- Ana Silva Gonçalves de Albuquerque – Gestora Regional de Educação Básica
- Ione de Almeida Barbosa – Gestora Regional de Educação Básica
- Miriam Alves da Silva – Gestora Regional de Educação Básica
- Roselaine Moreira de Almeida – Gestora Regional de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.058, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. José Mauro Silva de Souza, Gerente de 
Unidade, para substituir a Gerente de Unidade, Sr.ª Kelly Emerlinda Suttani Correa, 
durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 11 de julho a 30 de 
julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
11 de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.051, DE 18 DE JULHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu 
artigo 4º, alterada pela Lei nº 5.230, de 02 de agosto de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.028, de 11 de junho de 2018 
que compõe o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2018/2020, no 
representante a seguir indicado que passa a vigorar:
“I – DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO            
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
. . . 
Suplente:   Juliana Alves Barbosa”
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2018.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que 
se encontra disponível para Venda, no Polo Regional do Vale do Paraíba, 30 (Trinta) 
Bovinos, as 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2018, na Avenida Manoel César 
Ribeiro n.1920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 
3642-1164/ 3642-1812. Havendo mais de um interessado o critério de desempate 
será a melhor oferta. Processo SAA: 10.380/2018

Edital dE convocação dE rEvisão Estatutária

A Associação Cultural Controvérsias, entidade sem fins lucrativos, representada neste 
ato pelo Exmo. Senhor Presidente Adbailson Wellington Moreira dos Santos, convoca 
seus membros para assembleia para revisão estatutária, a ser realizada, em caráter 
extraordinário, no dia 28 de agosto de 2018. A eleição será feita às 18 horas na sede 
administrativa da Associação Cultural Controvérsias, na Rua Aloísio Ivahy Dantas da 
Gama, n°76, Santana - Pindamonhangaba - São Paulo. Adbailson Wellington Moreira 
dos Santos - Presidente. Thatiane da Rosa Lopes Reis – Secretária.

Edital rEvisão Estatutária  2 colunas por 3 cm
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

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

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

sit
e 

ht
tp

s:
//e

sa
j.t

jsp
.ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/p
g/

ab
rir

Co
nf

er
en

cia
Do

cu
m

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

50
44

97
-5

0.
20

16
.8

.2
6.

04
45

 e
 c

ód
ig

o 
3D

C8
48

6.
Es

te
 d

oc
um

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
 C

LA
UD

IA
 A

PA
RE

CI
DA

 D
E 

AR
AU

JO
, l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 0
4/

06
/2

01
8 

às
 1

5:
37

 .

fls. 17

6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018



Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018   Tribuna do Norte 7

DECRETO Nº 5.546, DE 06 DE JULHO DE 2018.
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N.º 3.358, DE 24 DE SETEMBRO DE 1997, 
INSTITUI O PROGRAMA CIDADE FLORIDA E ESTABELECE REGRAS PARA 
A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS DA INICIATIVA PÚBLICA OU PRIVADA, NO ÂMBITO DO REFERIDO 
PROGRAMA.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal n.º 3.358, de 24 de setembro de 
1997, 
D E C R E T A:
Art. 1º Fica regulamentada a aplicação da Lei Municipal n.º 3.358, de 24 de setembro 
de 1997, instituindo neste Município o Programa Cidade Florida com o objetivo 
de viabilizar ações do Poder Público Municipal e da sociedade civil visando o 
aprimoramento de serviços de manutenção, bem como a conservação e execução 
de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de praças, rotatórias e canteiros 
(centrais e laterais) do Município que estejam sob administração do Poder Executivo 
Municipal.
Art. 2º O Programa Cidade Florida tem por objetivo:
I – aprimorar os serviços de manutenção e conservação de praças, rotatórias, e 
canteiros municipais;
II – priorizar a recuperação da paisagem urbana e a manutenção da biodiversidade 
existente no Município de Pindamonhangaba;
III – aperfeiçoar as condições de uso dos espaços públicos e entornos, com melhorias 
da iluminação, limpeza e segurança destes locais;
IV – incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano que atenda as 
melhores práticas de preservação ambiental e de qualidade de vida da população;
V – incentivar e viabilizar ações para a conservação, manutenção e execução de 
melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de praças, rotatórias e canteiros 
centrais e laterais municipais.
Art. 3º O Programa Cidade Florida será coordenado pelo Departamento de Meio 
Ambiente.
Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária constituir comissão para avaliação de projetos apresentados no âmbito 
deste programa, que será composta por 2 (dois) representantes, sendo um titular e 
um suplente, de cada um dos seguintes órgãos:
I – Departamento de Meio Ambiente;
II – Departamento de Serviços Municipais;
III – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento;
IV – Departamento de Trânsito.
§ 1º Os representantes dos órgãos relacionados no “caput” deste artigo serão 
indicados pelos titulares das Secretarias e designados por ato do Prefeito Municipal.
§ 2º A Comissão poderá convidar representantes de órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal para participar de suas reuniões, que poderão 
opinar sobre os temas em discussão, no âmbito de suas competências.
Art. 5º O Secretário Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária fi ca autorizado a celebrar termos de cooperação visando a conservação, 
a execução e a manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas em 
praças, rotatórias e canteiros centrais e laterais, que se encontrem sob administração 
do Poder Executivo Municipal.
§ 1º É permitido a participação espontânea de pessoas físicas e pessoas jurídicas 
no Programa Cidade Florida, tendo como contrapartida a autorização desta 
municipalidade para implantação de placas indicativas de cooperação no referido 
local alvo do termo de cooperação celebrado, em número e modelo conforme padrão 
estabelecido neste decreto.
§ 2º Como forma de compensação ambiental gerada pela supressão de indivíduos 
arbóreos licenciados junto ao Município, também é permitido a participação de 
pessoas físicas e pessoas jurídicas no programa, sendo esta uma forma optativa 
de compensação acordada entre as partes, não estando, neste caso, incluída a 
implantação de placas indicativas de cooperação.
§ 3º Estão impedidos de participar do presente programa:
I – Servidores públicos efetivos e servidores públicos ocupantes de cargo em 
comissão ou funções de confi ança, seja na Administração Pública Municipal Direta 
ou Indireta;
II – Agentes Políticos;
III – Pré-candidatos e candidatos a cargo eletivo, no ano em que se realizam as 
eleições.
§ 4º A instrução, análise, celebração, controle e fi scalização dos termos de 
cooperação que tenham por objeto as áreas referidas no “caput” deste artigo serão 
de responsabilidade do Departamento Municipal de Meio Ambiente.
Art. 6º As pessoas físicas e as pessoas jurídicas interessadas em celebrar termos 
de cooperação deverão apresentar requerimento junto ao Setor de Protocolo do 
Município de Pindamonhangaba, que será remetido ao Departamento Municipal de 
Meio Ambiente, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I – descrição da proposta de manutenção e serviços que pretenda realizar;
II – descrição da proposta de melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, a serem 
implantadas, devidamente instruída com projetos, plantas, croquis, cronogramas e 
outros documentos pertinentes;
III – intenção do período de vigência da cooperação, sendo o prazo mínimo de 1 ano 
e máximo de 5 anos.
§ 1º Tratando-se de pessoa física, o requerimento deverá ser instruído com:
I – cópia do documento de identidade;
II – cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III – cópia do comprovante de residência.
§ 2º Tratando-se de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser instruído com:
I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou decreto de 
autorização para funcionamento, conforme o caso;
II – cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
III – cópia do documento de identidade e cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF – do representante da pessoa jurídica que detenha poderes para fi rmar 
o termo de cooperação.
Art. 7º Recebido o requerimento, caberá à Comissão, formada conforme art.4º, §1º, 
avaliar a conveniência da proposta e verifi car o cumprimento dos requisitos previstos 
neste decreto e na legislação aplicável.
Art. 8º No prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do requerimento, o 
Departamento Municipal de Meio Ambiente expedirá comunicado destinado a dar 
conhecimento público da proposta de cooperação, contendo o nome do proponente 
e o objeto da cooperação.
§ 1º O comunicado deverá ser publicado no Diário Ofi cial da Cidade.
§ 2º Será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da referida publicação, 
para que outros eventuais proponentes possam manifestar seu interesse quanto ao 
mesmo objeto.
§ 3º Na hipótese de manifestação de interesse pelo mesmo objeto no prazo 
estabelecido no § 2º deste artigo, o novo proponente terá prazo de 10 (dez) dias úteis 
para apresentar a documentação referida no artigo 6º deste decreto.
Art. 9º Expirado o prazo de que trata o § 2º do artigo 8º deste decreto ou, na hipótese 
de requerimento de outros interessados, transcorrido o prazo de seu § 3º, a Comissão 
apreciará os pedidos recebidos, consultados, sempre que necessário, os órgãos 
competentes, e analisará a viabilidade das propostas.
§ 1º Havendo mais de um interessado no objeto, será aprovado o pedido que melhor 
atender ao interesse público, destacando que a decisão pela escolha do projeto 
deverá ser devidamente motivada.
§ 2º Não serão admitidas propostas que resultem em restrição de acesso à área 
objeto da cooperação ou que impliquem alteração de seu uso.
§ 3º O prazo máximo para a análise pela Comissão será de 60 (sessenta) dias, 
contados do recebimento do último requerimento sobre a mesma área.
Art. 10 Após a celebração, deverá ser dado conhecimento público ao termo de 
cooperação, através de publicação no Diário Ofi cial da Cidade, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura.
Art. 11 Os termos de cooperação terão prazo máximo de validade de 5 (cinco) anos, 
contados da data de sua assinatura.
§ 1º Findo seu prazo de validade, os termos de cooperação não serão renovados 
automaticamente, devendo eventual novo pedido atender integralmente o disposto 
neste decreto.
§ 2º Os termos de cooperação conterão cláusula expressa sobre a responsabilidade 
do interessado quanto às infrações ambientais.
Art. 12 Será parte integrante do termo de cooperação a permissão outorgada pelo 
poder executivo municipal consistente na instalação de placas indicativas, as quais 
deverão ser dispostas nos espaços públicos alvo do respectivo termo.
§ 1º as placas indicativas deverão seguir os seguintes parâmetros técnicos:
I – para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura inferior a 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de, 01 (uma) placa 
indicativa para cada 800m (oitocentos metros) lineares de extensão ou fração, com 
dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,95m (noventa 
e cinco centímetros) de altura, afi xada à altura de 0,15m (quinze centímetros) do solo, 
podendo ser utilizadas ambas as faces da placa indicativa; as placas das dimensões 
acima apresentadas deverão conter espaço reservado de 0,10m (dez centímetros) 
de altura em sua parte inferior onde deverão ser inseridos, o brasão do Município 
de Pindamonhangaba (ANEXO IV) à esquerda e a logomarca do “Programa 
Cidade Florida” (ANEXO V) à direita, devendo conter, ainda, em sua parte superior, 
espaço próprio com 0,05m (cinco centímetros) de altura, destinado a ser inseridos 
dados pertinentes a celebração do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto 
autorizativos, número do termo de cooperação e período de abrangência deste, em 
fonte e tamanho compatível com a referida placa,  conforme modelo apresentado 
no ANEXO I deste Decreto. Será ainda permitida a instalação de placas extras, nas 
mesmas medidas e padrões apresentados acima, de acordo com as propostas de 
implantação de benfeitorias apresentados pelo proponente do termo, de acordo com 
avaliação da Comissão, não devendo, em hipótese alguma, o número de placas 
superar a quantia de 01 (uma) placa a cada 200m (duzentos metros) lineares de 
extensão;
II – para os canteiros centrais ou laterais de vias públicas com largura inferior a 
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) em que não seja possível, ou apresente 
inconveniência à instalação das placas indicativas de cooperação conforme 
dimensões e modelo apresentado (ANEXO I), poderá, como alternativa, ser utilizada 
placa indicativa com dimensões máximas de 0,40m (quarenta centímetros) de largura 
por 1,45m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura, afi xada à altura de 
0,15m (quinze centímetros) do solo, sendo possível a utilização de ambas as faces da 
placa indicativa; as placas das dimensões acima apresentadas deverá conter espaço 
reservado de 0,10m (dez centímetros) de altura em sua parte inferior onde deverá ser 
inserido, o brasão do Município de Pindamonhangaba, e em sua parte superior deverá 
ser reservado espaço de 0,15m (quinze centímetros) de altura, onde os 0,05m (cinco 
centímetros) iniciais serão destinados à inserção de dados pertinentes à celebração 
do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto autorizativos, número do termo de 
cooperação e período de abrangência deste, em fonte e tamanho compatível com a 
referida placa, e os 0,10m (dez centímetros) subsequentes utilizados para a inserção 
da logomarca do “Programa Cidade Florida”,  conforme modelo apresentado no 
ANEXO II deste decreto.
III – para praças, rotatórias e áreas verdes, com ou sem denominação ofi cial, e 
canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura igual ou maior que 1,50m (um 
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metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de 01 (uma) placa com 
dimensões máximas de 0,90m (noventa centímetros) de largura por 0,70m (setenta 
centímetros) de altura, afi xada à altura de 0,30m (trinta centímetros) do solo, a cada 
1500m² (hum mil e quinhentos metros quadrados) ou fração, podendo ser utilizadas 
ambas as faces da placa indicativa; as placas das dimensões acima apresentadas 
deverão conter espaço reservado de 0,10m (dez centímetros) de altura em sua parte 
inferior onde deverão ser inseridos o brasão do Município de Pindamonhangaba 
(ANEXO IV) à esquerda, e a logomarca do “Programa Cidade Florida” (ANEXO V) 
à direita, devendo conter, ainda, em sua parte superior, espaço próprio com 0,05m 
(cinco centímetros) de altura, destinado à inserção de dados pertinentes à celebração 
do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto autorizativos, número do termo 
de cooperação e período de abrangência deste, em fonte e tamanho compatível 
com a referida placa,  conforme modelo apresentado no ANEXO III deste decreto. 
Será, ainda, permitida a instalação de placas extras, nas mesmas medidas e padrões 
apresentados acima, de acordo com as propostas de implantação de benfeitorias 
apresentados pelo proponente do termo, de acordo com avaliação da Comissão.
§ 1º As placas indicativas de cooperação citadas neste artigo deverão ser 
confeccionadas em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm 
(dois milímetros), pintadas integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, 
seguindo modelo esquemático de medidas de barras conforme apresentadas nos 
referidos anexos. Não poderão, em hipótese alguma, serem utilizados materiais não 
similares ao especifi cado anteriormente para a confecção das referidas placas, tais 
como: madeira, cerâmica, fi bra de vidro, entre outros.
§ 2º. As entidades, de cunho social, educacional ou ambiental, sem fi ns lucrativos, 
sediadas no Município de Pindamonhangaba que possuam logotipos, logomarcas, 
totens, ou quaisquer outros tipos de identifi cação visual, que tenham a intenção de 
participar no programa, poderão apresentar como alternativa à colocação das placas 
acima descritas, mobiliário institucional ou publicitário da entidade de tamanho 
compatível com aqueles apresentados neste artigo, devendo esta proposta ser 
submetida à deliberação e aprovação da comissão de avaliação de projetos.
Art. 13 As placas indicativas de cooperação deverão manter obrigatoriamente 
os padrões e layouts indicados pelo Município de Pindamonhangaba de forma a 
estabelecer padronização e caracterizar identidade visual nos espaços públicos 
atendidos pelo programa.
Art. 14 As placas indicativas de cooperação não poderão em hipótese alguma conter 
anúncios luminosos, assim como deverá observar, dentre outras, as seguintes 
normas:
I – oferecer condições de segurança ao público;
II – ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a estabilidade, 
resistência dos materiais e aspecto visual;
III – receber tratamento fi nal adequado em todas as suas superfícies, inclusive na 
sua estrutura;
IV – atender às normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus 
elementos;
V – atender às normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia 
elétrica, ou a parecer técnico emitido pelo órgão público estadual ou empresa 
responsável pela distribuição de energia elétrica;
VI – respeitar a vegetação arbórea signifi cativa;
VII – não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de 
comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração 
imobiliária e a denominação dos logradouros;
VIII – não provocar refl exo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar 
ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização 
de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando 
com dispositivo elétrico ou com película de alta refl etividade;
IX – não prejudicar a visualização de bens de valor cultural.
X – não apresentar conjunto de formas e cores que se confundam com as 
convencionadas internacionalmente para as diferentes categorias de sinalização de 
trânsito;
XI – não ocupar ou estar projetado sobre o leito carroçável das vias;
XII – não obstruir a circulação de pedestres ou confi gurar perigo ou impedimento à 
locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida;
XIII – não obstruir o acesso a faixas de travessias de pedestres, escadas ou entradas 
e saídas de público, sobretudo as de emergência ou para pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Art. 15 Os cooperantes serão os únicos responsáveis pela realização dos serviços 
descritos no termo de cooperação, bem como por quaisquer danos deles decorrentes 
causados à Administração Pública Municipal e a terceiros.
Parágrafo único. Para a realização dos serviços, o Departamento Municipal de Meio 
Ambiente exigirá, quando entender necessário, a presença de responsáveis técnicos 
devidamente inscritos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
Art. 16 No caso de descumprimento do termo de cooperação, o cooperante será 
notifi cado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização dos 
serviços, sob pena de rescisão.
Art. 17 O termo de cooperação poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito, 
devidamente justifi cado pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, em razão 
do interesse público ou por solicitação do cooperante.
Art. 18 Encerrada a cooperação, as melhorias dela decorrentes passarão a integrar 
o patrimônio público municipal, sem qualquer direito de retenção ou indenização em 
favor do cooperante, podendo a Administração Municipal solicitar a este último a 
remoção das placas no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
§ 1º Findo o prazo previsto no “caput” deste artigo, as placas não retiradas serão 
consideradas anúncios irregularmente instalados, fi cando sujeitas às penalidades 
previstas nas leis especifi cas.
§ 2º O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de cooperação não 
dispensa a obrigação de remover as respectivas placas indicativas.
Art. 19 O Departamento de Meio Ambiente deverá elaborar e manter cadastro 
atualizado das áreas disponíveis para cooperação de que trata este decreto.
Parágrafo único. Para as áreas que já tenham sido objeto de termo de cooperação, 
o cadastro de que trata o “caput” deste artigo deverá conter também as seguintes 
informações:
I – número do termo de cooperação;
II – nome e demais dados de identifi cação do cooperante;
III – objeto e escopo da cooperação;
IV – número de placas indicativas da cooperação;
V – data da publicação do termo de cooperação e respectivo prazo de vigência.
Art. 20 O Departamento Municipal de Meio Ambiente deverá adotar as providências 
necessárias para que os serviços objeto dos termos de cooperação fi rmados e as 
respectivas áreas sejam excluídos dos cadastros e planos relativos à manutenção 
das áreas municipais.
Art. 21 O Departamento de Meio Ambiente expedirá normas complementares 
necessárias à implementação do Programa Cidade Florida e disporá sobre casos 
omissos.
Art. 22 Ficam revogados todos os convênios/termos anteriormente fi rmados referentes 
às matérias de manutenção e conservação dos locais citados neste Decreto.
Art. 23 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
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ANEXO I 
 

“MODELO I” DE PLACA PARA CANTEIRO. 
 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO II 
 

“MODELO II” DE PLACA PARA CANTEIRO. 
 

 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 
 
 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PLACA PARA PRAÇAS, ROTATÓRIAS E CANTEIROS COM MAIS DE 
1,5 METROS. 

 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 
 
 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO V 

 
LOGOTIPO DO PROGRAMA CIDADE FLORIDA. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA A SER 
UTILIZADO. 

 
 

 
 



Educação e Cultura
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018

QUARTA-FEIRA Imagens: Divulgação

Mais uma unidade adere ao projeto 
“Escola com cara de escola”   

“Acho muito importante os pais participarem da 
vida escolar da criança, do dia a dia, por isso que 
eu participei. Isso fi ca na memória da criança. A 
gente tem muito a fazer para ajudar.”

Fernanda de Paula Neves

“Obrigada a todos que estiveram envolvidos neste 
projeto e por incluírem a comunidade nele. A minha fi lha 
fi cou encantada de poder participar comigo, ela me deu 
um abraço e agradeceu por eu ter deixado de trabalhar 
pra ir com ela. É por essas e outras coisas que vale a 
pena.” 

Luciana Aparecida 

A Escola Municipal Ab-
dias Santiago, localizada 
no bairro Santa Cecília, em 
Pindamonhangaba tam-
bém aderiu ao projeto “Es-
cola com cara de escola”. 

A iniciativa propõe a 
pintura do muro da unida-
de educacional e envolve alu-
nos, professores, pais e toda a 

comunidade escolar. Nesta 
escola a ação ocorreu entre os 
dias 16, 17 e 18 de agosto, e os 
envolvidos � caram satisfeitos 
com a participação. 

“Achei muito boa essa 
ideia de pintar o muro da 
escola. Ficou tão alegre. 
Deixou o local com ‘cara de 
escola de criança’. O mais 

legal é que foi feito pelas 
próprias crianças, e serve 
como incentivo para eles 
cuidarem da escola”, a� r-
ma Luciana Aparecida Ci-
priano Moreira. Ela acres-
centa que foi grati� cante 
poder participar com sua 
� lha. “Ver todas as crianças 
com seus pais participando 

foi fantástico! A dedicação 
e a alegria com que pinta-
ram foi como se estivesse 
pintando a própria casa. 
Foi lindo de ver o empe-
nho de todos. Minha filha 
sempre que passa pela es-
cola, diz orgulhosa: ‘Olha 
mãe, eu ajudei a pintar!’. 
Tenho certeza que este 

momento ficará gravado 
em sua memória”.

O secretário de Educa-
ção e Cultura, o professor 
Júlio Valle, a� rma que: 
“temos insistido muito na 
ideia de que é preciso tornar 
a escola um ambiente sério e 
seguro, mas igualmente vivo, 
alegre e colorido. Concluir o 

processo de manutenção es-
colar, que envolve reparos na 
elétrica, na hidráulica e no 
telhado, com esse movimen-
to que estimula a participa-
ção da comunidade tem sido 
muito grati� cante. Agrade-
cemos muito às equipes que 
tem topado concretizar esse 
sonho conosco”, disse.

De portas abertas
Um dia de aula bem 

diferente. Foi isso que 
aconteceu na Escola 
Municipal Gilda Piorini 
Molica, no último sába-
do (18). 

Os pais foram recep-
cionados pelos profes-
sores e funcionários da 
escola com um “aulão” 

de zumba; e logo depois, 
pais e fi lhos puderam 
participar de diversas 
ofi cinas que a escola – 
localizada no bairro São 
Judas, em Pindamo-
nhangaba –, ofereceu.

Entre as atividades 
estavam: ofi cina de pe-
teca, de dobradura e 

de pintura, além de 
jogos de memória e 
desafios de matemáti-
ca para que juntos, os 
pais pudessem tentar 
descobrir, na prática, 
o que é aplicado em 
sala de aula.

Quem preferiu tam-
bém pode pular corda, 

brincar de boneca e 
no campinho, além de 
apreciar os quitutes que 
o pessoal do Grêmio Es-
tudantil disponibilizou 
para venda. 

É a comunidade es-
colar cumprindo seu 
papel participativo. 

Familiares participam de atividades na 
Escola Municipal Gilda Piorini Molica
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