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Fundo Social e Prefeitura inauguram
“Horta Educativa” na escola “Seu Juquinha”
Divulgação

Trabalhar a alimentação
saudável no início da vida
escolar, por meio da prática
da horta junto aos alunos e a
seus pais é a principal meta do
“Horta Educativa”. O projeto
será inaugurado pelo Fundo
Social de Solidariedade e pela
prefeitura nesta sexta-feira
(31), às 10 horas, na Escola
Municipal José Gonçalves da
Silva – “Seu Juquinha”, no
loteamento Liberdade.
A iniciativa é um convênio
com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, que forneceu toda a
estrutura com as sementes e
o material de trabalho, como
enxada, rastelo, regador e demais itens.
Além da horta, os alunos e
suas famílias receberão uma
cartilha com atividades complementares. Os professores
orientadores da escola também receberão uma cartilha
para orientar os alunos participantes do projeto – que,
inicialmente, acontecerá na
EM “Seu Juquinha” e também na EM Julieta Reale, no
Castolira. Cada horta terá um
cuidador.
PÁGINA 3

Alunos preparam os canteiros para o evento de lançamento do projeto. Cada estudante ganhará uma
cartilha com atividades complementares

Divulgação

“FESTIL”: FIM DE SEMANA REPLETO DE
APRESENTAÇÕES NO TEATRO GALPÃO
Se você ainda não sabe o que
fazer no ﬁm de semana, o “Festil”
– Festival de Teatro Estudantil
de Pindamonhangaba – continua
com sua programação cheia de
espetáculos.
Neste sábado (1º/9), as
atividades terão início às 10
horas, com a apresentação
da Companhia Contramão de
Taubaté, com o espetáculo “O
mito de Sísifo”. Categoria Adulto
– “Escola de Teatro”. À tarde,

a Cia. de Teatro Dentro de Casa apresenta o
espetáculo “Cinderela, o sonho acontece”, pela
categoria Infantil, com o Grupo Teatral Atuarte
de Boa Vista do Buricá (RS); às 15 horas; e à
noite, haverá duas apresentações da “Categoria
Adulto – Escola de teatro”. São elas: “O retrato
de Dorian Gray”, da Cia. Teatral Éna de São
Paulo – às 20 horas; e para fechar a noite,
o Grupo As Meninas de Taubaté mostrará o
espetáculo “A Gaiola de Bernarda Alba”, à
meia-noite.
Com realização da Escola de Teatro Pinda,
em parceria com o Departamento de Cultura da
Prefeitura, o Senac, a Associação de Moradores
do Alto do Cardoso e o comércio local, o “Festil”
acontece no Teatro Galpão, e segue até o dia 9 de
setembro. Os ingressos custam R$ 3 ou uma lata
de óleo – a ser trocada na bilheteria do teatro.
PÁGINA 5

SÁBADO TEM
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Editorial
Em grande estilo

I

ncentivar a prática esportiva e a
sociabilização dos participantes,
melhorando a autoestima e contribuindo
para a prevenção de doenças estão entre os
objetivos centrais do Jomi (Jogos Municipais
do Idoso).
Em sua 16ª edição, o evento esportivo
teve início na última semana e segue
até este sábado (1º/9), quando haverá o
encerramento das atividades com um baile
no Paineiras Country Club.
O evento será aberto ao público e contará
com uma novidade: o concurso de “Miss e
Mister Jomi”, além do tradicional jantar
preparado pelos voluntários do Fundo Social
de Solidariedade de Pinda.
É a união dos esforços pelo sucesso de um
evento que este ano recebeu mais de 600
inscritos.
Que venham novas edições e novas
modalidades, porque a disputa saudável é
revigorante!

Escola municipal visita Base Militar do Vale das Acácias
Divulgação

Excursão escolar com monitoração aconteceu na quinta-feira passada (23)

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
No dia 23 de agosto,
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Profa. Rachel
de Aguiar Loberto visitaram a Base Militar do Vale
das Acácias. As crianças
foram recebidas pelo cabo
PM Ferreira, que apresentou as instalações e falou
sobre o projeto “Parceiros
do Amanhã”, que atende
crianças de 9 a 13 anos de
idade, com atividades esportivas e artes.
O policial militar mostrou as dependências da
base, os equipamentos de
segurança, a viatura e falou
sobre o sistema de ocorrências. Também esclareceu a

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.

VOCÊ SABE, O QUE SE COMEMORA DIA 28 DE AGOSTO?
Infelizmente e provavelmente não sabe.
Meu aniversário...não é.
Brincadeira, o meu aniversário é dia 26 de maio, guarde
aí na sua agenda.
Dia 28 de agosto é o
“Dia Nacional do Volun-

tariado”, no Brasil. Desde
1985.
Segundo a deﬁnição do
dicionário Aurélio, “voluntário é aquele que procede
espontaneamente, sem coação, movido pela vontade
própria” - explicação prove-
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niente da etimologia da palavra latina “Voluntariu”. Pode-se dizer que o voluntário
surge para suprir algum tipo
de necessidade, pois se trata
da pessoa que doa seu tempo e/ ou habilidade em prol
de uma determinada causa,
sem receber nada ﬁnanceiro
em troca.
Relembrado o conceito, infelizmente você não
foi lembrado disso por uma
rede de televisão ou por jornais de grande circulação,
assim é tratado o voluntariado no País que em 2001 foi o
destaque do ano internacional do voluntariado criado
pela ONU, mas em seguida
a mídia que deu tanto destaque e importância ao tema
o relegou a quinto plano por
não ser mais um destaque
internacional.
Um dia que deveria ser
comemorado nas escolas,
nas universidades, nas empresas e em todas organizações sociais. Até elas, as

organizações sociais, muitas
delas não lembraram desta
data.
Não foi feriado, nem tivemos solenidades oﬁciais e
sabe o que é engraçado que
muitos municípios têm esta
data como o dia municipal
do voluntariado também
e assim mesmo não farão
celebrações e nem teremos
fogos de artifício (isso os
PET’s agradecem) para relembrar para que serve esta
data ou o que se deveria ser
comemorado neste dia.
Triste sociedade que tem
festas menos importantes
muito mais comemorada e
lembrada do que o dia em
que a sociedade é convidada
para fazer parte da solução
dos problemas e não do problema, triste uma sociedade
que valoriza o raso enquanto precisamos de profundidade para nadar na riqueza
das possibilidades de uma
sociedade mais justa e soberana. Triste realidade.

dinâmica de atendimento ao
explicar que ao ligar o 190 a
pessoa é atendida pela telefonista da central em São José
dos Campos e de lá a ocorrência é passada para eles no
Vale das Acácias, através de
rádio comunicador.
Em virtude do aumento da população e,
consequentemente,
de
ocorrências no bairro, foi
necessário trocar o local da
base por um prédio maior.
Atualmente a base ﬁca em
um local onde antes abrigava um posto de saúde.
Na base ﬁcam três policiais
militares que trabalham
em sistema de revezamento entre o atendimento e
patrulhamento pelo bairro. O PM Ferreira também revelou que o índice

de menores envolvidos em
ocorrência com violência e
tráﬁco de drogas tem crescido, fazendo-se necessário projetos para resgatar
jovens e adolescentes.
Em 17 anos na Policia
Militar, o cabo Ferreira
já participou de muitas
ocorrências, porém em
nenhuma delas precisou
fazer uso de sua arma.“A
ideia de que a polícia só
bate, atira e mata as pessoas foi sendo desmentida”,
aﬁrmou a equipe escolar.
A visita foi uma forma de
conscientizar as crianças
de que a presença da Polícia Militar visa a proteção
da população e dos comerciantes locais, garantindo a
todos seus direitos e informando seus deveres.

Mas não estou para falar de problemas e sim de
possibilidades. A data existe, cabe a nós fazer com ela
possa ser lembrada e devidamente comemorada ou
reforçada para que existam
motivos de comemoração.
Existem motivos. Os voluntários existem em um
numero bem interessante,
com qualidade muito boa,
com interesse em ajudar a
resolver as questões, interesse em muitos para ter
um dia para chamar de seu
também existe, basta sermos os arautos da boa causa, da alegria de colaborar
com o tempo e talento.
Para isso estamos aqui
neste momento de reconstrução, para lembrar que o
dia é importante, a causa é
fundamental para a construção de uma nação melhor
e mais justa e nós somos
os construtores deste mundo novo, onde aqueles que
querem o bem coletivo são
maioria e vencem pela habilidade de fazer o bem uma
“arma” imbatível para exterminar o mal ( não, muito
clássico, básico, esperado),
para exterminar o pessimismo, isso sim é o que temos
que derrotar, o nosso, o do
outro, das empresas, das
organizações, do governo e
do mundo, ufa, vai dar um
trabalhão, mas quem disse

que seria fácil. Ser voluntário é ser um batalhador, às
vezes até um solitário, mas
um ser conﬁante que tudo
pode ser bem melhor, e será,
(péssimo, isso é uma música), pode ser bem melhor,
pois a batalha do voluntário
é fazer este mundo um lugar
melhor para todos.
Quero aqui fazer um
registro. Há muitos anos
venho travando uma pequena batalha pessoal, que
é de tentar que um deputado, prefeito, senador ou
qualquer político, pudesse apresentar um projeto
de lei para fazer o assunto
voluntário como obrigatório nas escolas. Neste dia
28 depois de várias conversas, o prefeito de Pindamonhangaba, encaminhou a câmara da cidade
projeto de lei que institui
a matéria voluntariado em
todas as séries do ensino
fundamental, não é para
as crianças fazerem trabalho voluntário, mas para
aprenderem sobre o tema
com uma carga horária mínima mensal.
Provavelmente o primeiro município brasileiro a fazer isso. Obrigado,
Dr. Israel, pela conﬁança e
por acreditar que podemos
construir um futuro melhor.
Próxima matéria voltamos a
série de Iquitos.
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Prefeitura inicia
proceso de
implantação de
aulas de educação
física e artes na
Rede Municipal

Fundo Social e Prefeitura
inauguram “Horta Educativa”
na escola “Seu Juquinha”
O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de
Pindamonhangaba inauguram, nesta sexta-feira (31),
às 10 horas, o primeiro polo
do projeto “Horta Educativa”, na Escola Municipal
José Gonçalves da Silva
- “Seu Juquinha”, no loteamento Liberdade. A iniciativa é um convênio com o
Fussesp - Fundo Social de
Solidariedade do Estado
de São Paulo, que forneceu
toda a estrutura com as sementes e o material de trabalho, como enxada, rastelo,
regador e demais itens.
A “Horta Educativa” tem
como meta trabalhar a alimentação saudável no início
da vida escolar, por meio da
prática da horta junto aos
alunos e seus pais. Além da
horta, cada aluno e cada família receberão uma cartilha
com atividades complementares. Os professores orientadores da escola também
receberão uma cartilha, para
orientar os alunos do 1º ao 5º
anos, participantes do projeto. Inicialmente, a iniciativa

Convênio tem duração de um ano. Depois, mais duas escolas poderão ser escolhidas para
receber o projeto

e estão envolvidos neste
projeto, entre engenheiro
agrônomo, cuidadores,
professores das escolas,
nutricionistas e integrantes
do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhan-

Campo de futebol do
Cidade Jardim recebe reforma
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos
da Prefeitura de Pindamonhangaba começou,
nesta semana, uma obra
de reforma no estádio
Balduíno Aureliano Côrrea, no bairro Cidade Jardim.
Segundo o coordenador regional, Fernando
Barbosa, nesta semana, a

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO

Divulgação

será na EM Seu Juquinha e
também na EM Julieta Reale,
no Castolira. Cada horta terá
um cuidador.
No início de abril, dez multiplicadores foram capacitados no Cati de Campinas

ação executada foi de terraplanagem. Posteriormente, será elaborada a
topograﬁa e colocação da
grama; o campo contará também com sistema
de drenagem. Ele aﬁrma
que dentro do prazo de
60 dias o serviço deve ser
concluído com todas as
fases efetuadas.
De acordo com o secretário de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba, Prof. Everton Chi-

naqui, há muitos anos os
moradores locais aguardam a revitalização do
campo para uso adequado. “Muito bom poder
acompanhar essa obra
acontecendo e atender o
anseio da população local. Desde o início da gestão ouvíamos os pedidos
para esse campo. Agradeço e parabenizo todo
o empenho e esforço das
equipes por essa realização”, aﬁrmou.
Divulgação

Após terraplanagem, local receberá grama e sistema de drenagem
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gaba, que coordena as hortas educativas na cidade.
O convênio tem duração de
um ano e, em seguida, poderão ser escolhidas mais
duas novas escolas para
receber o projeto.

Em julho, a Secretaria de
Educação e Cultura lançou
um edital de chamamento
público para que organizações sociais ofereçam aulas
de educação física e artes
em todas as escolas da Rede
Municipal para as turmas do
Ensino Fundamental I.
Os professores de artes e
de educação física são uma
reivindicação antiga da Rede
Municipal que, nos próximos meses, será atendida.
Trata-se de um investimento
anual de R$ 4.725.300,00. É
um projeto que proporciona
aos alunos a oportunidade
de participar de atividades
culturais, esportivas, recreativas e artísticas, voltado a
facilitar e garantir a inclusão
sócio-educativa e cultural,
promover a saúde, bem-estar e a qualidade de vida.
E No último dia 24, foi
divulgada a classiﬁcação
preliminar da pontuação
atingida pelas organizações
proponentes. A partir da divulgação, abre-se o prazo de
recursos em que as organizações podem solicitar revisão da pontuação. A homologação ﬁnal da classiﬁcação
está prevista para o dia 10 de
setembro e o início das atividades nas escolas da rede
será celebrado já em outubro.
O edital encontra-se no
site da prefeitura: www.pindamonhangaba.sp.gov.br,na
aba licitações/chamamento e
depois chamamento público/
chamada pública.

Praça Monsenhor Marcondes tem vacinação
contra sarampo e pólio neste sábado
Reprodução/Internet

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
implantará, neste sábado
(1º/9), das 8 às 16 horas,
a “Campanha Vacinação
contra o Sarampo e a Poliomielite” na praça Monsenhor Marcondes. Além
do centro da cidade, pontos como Ciaf, Cisas, Cidade Nova e Araretama II
devem contar com postos
de vacinação.
Conforme dados da
Vigilância
Epidemiológica da cidade, 4.827
doses da vacina contra
o sarampo foram aplicadas e 4.852 contra a
poliomielite. A meta para
Pinda nesta campanha é
de 8.200 pessoas imunizadas. Crianças de um a
menores de cinco anos
devem se vacinar, pois
são mais suscetíveis a
contrair essas 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”, ressaltou o diretor
de Vigilância Epidemiológica, Rafael Lamana.
O diretor destacou que
além das crianças, toda a
população precisa manter
a carteira de vacinação

Mais de quatro mil
doses das vacinas foram
aplicadas em Pinda
atualizada, devendo procurar os postos para a regularização.
Alerta
Vale ressaltar que
com o programa de interiorização dos venezuelanos recém-chegados no
Brasil, mais 53 refugia-

dos chegaram à cidade
de São Paulo na última
terça-feira (28). De abril
a junho, já somam 287.
A previsão da Casa Civil
do Governo Federal, somados agosto e setembro
de 2018, passou de 1.000
venezuelanos interiorizados, isto se torna um
alerta quanto a possível
disseminação do vírus do
sarampo, já que a Venezuela vive em surto desde 2017. Desta forma, a
Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba
destaca a importância
dos pais e responsáveis
que possuem papel fundamental na manutenção na eliminação destas
doenças, devem levar as
crianças a uma unidade
de vacinação mais próxima.

Dúvidas sobre a vacinação podem
ser sanadas através do WhatsApp
Para combater as diversas notícias falsas, as
fake news, que percorrem as redes sociais, o
Ministério da Saúde lançou nesta semana serviço para tirar dúvidas dos brasileiros quanto
à saúde. Chamado de “Saúde Sem Fake News”,
tem o intuito de checar as informações recebidas pela internet, a ﬁm de que a população
não tenha receio. Qualquer cidadão pode enviar
gratuitamente o seu questionamento via WhatsApp para o número (61) 99289-4640.
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P oder Legislativo

Câmara homenageia o Presidente do Lar Irmã
Terezinha e Lar Irmã Júlia com entrega da
Comenda Capitão Antônio Bicudo Leme
Na mesma Sessão, o vereador Wadê Pedroso, de Aparecida, recebeu o título de
Cidadão Pindamonhangabense; também foram aprovados o Programa Currículos
em Movimento e a prorrogação do prazo para regularização de edificações
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A 28ª Sessão Ordinária
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba foi marcada com duas homenagens a
personalidades da cidade e da
região pelo trabalho realizado
em prol da comunidade pindamonhangabense.
Comenda
Bicudo Leme
Por iniciativa e autoria do
Presidente da Câmara, vereador Carlos Moura – Magrão
(PR), através do Decreto Legislativo nº 03/2018, de 05 de
junho de 2018, o empresário
Álvaro César Bodini, presidente das entidades assistenciais Lar Irmã Terezinha, de
acolhimento de idosos e Lar
Imã Júlia, de acolhimento de
crianças e jovens, recebeu a
Comenda Capitão “ Antônio
Bicudo Leme”, honraria concedida aos cidadãos dignos de
admiração e aplausos do povo
pindamonhangabense,
por
sua atuação em prol da sociedade. A Medalha foi entregue
pelo presidente Carlos Moura
– Magrão, que leu a biograﬁa
do homenageado e o condecorou em seguida.
Álvaro César Bodini
Natural de Nova Odessa –
SP, nasceu em 1962, casado
com Alcione Bodini, tem sete
ﬁlhos, sendo um do coração e
4 netos. Empresário da área
têxtil, chegou em Pindamonhangaba em 1980. Em 1986
foi para outra cidade do interior de São Paulo, onde teve a
oportunidade de atuar na área
social do município, ocasião
em que participou da fundação de duas creches municipais e um centro comunitário.
Também fez um trabalho na
região junto a LBA – Legião
Brasileira de Assistência –
que tornou modelo de envolvimento de pessoas tanto na
área social, como educacional
e esportiva. Em 1989 retornou a Pindamonhangaba e
voltou a atuar na área têxtil e

A CÂMARA

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas
na construção civil. Sempre
participou de ações sociais
em prol de arrecadação de cobertores, cestas básicas e mutirões de construção de casas
populares. Atualmente está à
frente do Lar Irmã Terezinha
desde outubro de 2016 – Lar
que faz o acolhimento de idosos no município. Recentemente foi eleito presidente do
Lar Irmã Júlia – Lar que faz o
acolhimento de crianças.
Cidadão
Pindamonhangabense
O vereador Antonio Alves
da Silva – Toninho da Farmácia (PV) foi o autor do Título
de Cidadão Pindamonhangense apresentado por intermédio do Decreto Legislativo
nº 05/2018, de 11 de julho
de 2018, concedido ao vereador Waldemir José Pedroso
- Wadê Pedroso, da cidade
de Aparecida, pelo relevante auxílio social na cidade de
Pindamonhangaba, principalmente no Distrito de Moreira
César.
Wadê Pedroso
Waldemir José Pedroso Wadê, como é carinhosamente conhecido em Aparecida,
nasceu em 06 de janeiro, ﬁlho
de Sebastião Pedroso e Maria
Aparecida Roma. Formouse em radialismo e trabalhou
em veículos regionais. Candi-

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

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

datou-se pela primeira vez ao
cargo de vereador em 1996,
com o objetivo de fazer política séria e tratar com carinho e
respeito o povo. As principais
lutas de Wadê são a inclusão,
a melhor distribuição de medicamentos e a saúde mais
perto das necessidades da
população. Em 2000 foi eleito vereador pelo PFL, sendo
o mais votado em Aparecida.
Entre 2000 e 2001 assumiu a
presidência da Casa de Leis.
Em 2002 candidatou-se para
deputado estadual; em 2004
foi eleito para o cargo de vice-prefeito, época em que também ﬁcou a frente da Secretaria de Esportes, Juventude e
Lazer. Em 2008 voltou ao Legislativo pelo partido DEM. O
vereador de Aparecida é muito atuante no auxílio social na
cidade de Pindamonhangaba,
principalmente no Distrito de
Moreira César.
Educação
O Secretário de Educação
e Cultura, Professor Júlio César Augusto do Valle, compareceu na Sessão para explicar
aos vereadores e a população
a respeito da nova Resolução
Estadual, que diz respeito a
nova adequação para a ocupação das salas de aulas do município. Como houve diversos
questionamentos, a Comissão
de Educação resolveu solicitar
uma Audiência Pública, a ser
realizada em breve.
Ordem do Dia
Um projeto de Lei e uma
inclusão foram votados na
Ordem do Dia. O Projeto de
Lei n° 79/2018, de autoria do
Poder Executivo, que “Insti-

tui o Programa Currículo em
Movimento”, foi aprovado por
unanimidade. O Programa
“Currículo em Movimento”,
é um programa de compartilhamento de saberes e práticas docentes pertinentes à
rede municipal. Participarão
educadores e outros proﬁssionais que tenham desenvolvido
e sistematizado práticas e saberes relevantes ao currículo
da rede municipal, visando
o fomento da formação permanente de professores desta
rede. Faz parte do programa o
propósito de divulgar tais saberes e práticas, devidamente
sistematizadas por meio de
publicação em mídia impressa – livro ou revista – acrescidos de formação na temática
abordada.
Outra proposta aprovada,
inclusa na Ordem do Dia, o
Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, de autoria do
Executivo Municipal, em que
“Altera a vigência da Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017, prorrogando, por mais 06 (seis) meses,
o prazo para regularização de
ediﬁcações no âmbito das zonas urbanas do Município de
Pindamonhangaba”. Trata-se
de um projeto que consiste em
dar oportunidade para que o
munícipe possa regularizar
suas ediﬁcações, construídas
em desacordo com a legislação vigente, bem como o Alvará de Funcionamento para
comércios, beneﬁciando as
micro e pequenas empresas.
Esta propositura também recebeu aprovação unânime pelos parlamentares presentes.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Extrato de Contrato – 2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: HELI PALMA DA SILVA ME.
CONTRATO n.º 12/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 49/2018 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO nº 32/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II.Objeto:
Prestação de serviço de manutenção do sistema elétrico de bombeamento de água potável
para reservatórios.
Valor total: R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
29ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
03 de setembro de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 193/2017, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Institui no âmbito do município de Pindamonhangaba, o DIA DA CAPOEIRA,
a ser comemorado no dia 03 de agosto”.
II. Projeto de Lei n° 78/2018, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município
de Pindamonhangaba o FEMUSC – FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ”.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Tribuna Livre: Sr. Jeovani Aloisio R. Godoi.
Assunto: preconceito ocorrido em seu ambiente de traba
lho, com atitude homofóbica do Vereador Ronaldo Pipas.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 193/2017 Esta propositura institui no município de Pindamonhangaba o Dia da
Capoeira, uma expressão cultural que mistura esporte, luta, dança,
cultura popular e lazer. Desenvolvida por descendentes de escravos
africanos trazidos para o Brasil, além de representar a resistência
dos negros à escravidão. Por iniciativa do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - Iphan, a capoeira foi reconhecida,
em 2008, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, e, em 2014,
a Roda de Capoeira foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade. No Estado de São Paulo a Lei n° 4.649 de 07 de
agosto de 1985 instituiu o Dia do Capoeirista, a ser comemorado
no dia 03 de agosto
Projeto de Lei nº 78/2018 - Trata-se de instituir e incluir no
calendário oficial de festas e comemorações de Pindamonhangaba
o FEMUSC - Festival de Música Cristã, a ser realizado no primeiro
sábado de outubro, na Comunidade de São Cristóvão, do bairro
Cidade Nova em Pindamonhangaba, com objetivo de incentivar a
composição de músicas cristãs e evangelizar através da música.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar os servidores abaixo das Funções de Conﬁança em de
30 de agosto de 2018, em razão das decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo através dos Processos nos 2134004-47.2017.8.26.0000 e 214218537.2017.8.26.0000.

Vereadores:

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

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

Exonera servidores em função de Conﬁança.

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).

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

Pela internet acesse:

P O R T A R I A Nº 43/2018

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

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.

Operadora NET - canal 4

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

-

Chefe de Divisão:
Fabiano Rosa do Amaral.
Gabriel Fernando de Oliveira Leite.
João Rodrigo Moreira.

- Tesoureiro:
- Ricardo Rodrigues Augusto.
Art. 2º – Os servidores mencionados retornarão ao controle de frequência
eletrônico a partir da data supracitada.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2018..
Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente
Vereador Osvaldo Macedo Negrão
1 º Vice-Presidente

Vereador Renato Nogueira Guimarães
2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues
1° Secretário

Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
2° Secretário

Publicada no D A.
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C ultura

PROGRAMAÇÃO GERAL FESTIL
27/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: 18 de Agosto - Cia. Teatral Filosoﬁa de Coxia São Paulo

“21ª edição do Festil” continua com
mais apresentações neste fim de semana
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Se você ainda não sabe
o que fazer no ﬁm de semana, o “Festil” continua
com sua programação
cheia de espetáculos até o
dia 9 de setembro, no Teatro Galpão.
Neste sábado (1º/9), a
programação terá início às
10 horas, com a apresentação da Cia. Contramão de
Taubaté, com o espetáculo:
O mito de Sísifo (Categoria
Adulto – Escola de teatro).
De tarde, às 15 horas, a Cia.
de Teatro Dentro de Casa
de Lins – SP apresenta o
espetáculo: Cinderela, o
sonho acontece (Categoria
Infantil), com o Grupo Teatral Atuarte de Boa Vista
do Buricá – RS. Na parte da noite, às 20 horas, é
a vez da Cia. Teatral Éna
de São Paulo com a peça:
O retrato de Dorian Gray
(Categoria Adulto – Escola de Teatro). Para fechar
a noite, o Grupo As Meninas de Taubaté mostrará
o espetáculo: A Gaiola de
Bernarda Alba (Categoria
Adulto – Escola de teatro),
à meia-noite.

“O Retrato
de Dorian
Gray” ,
espetáculo
que concorre
pela
Categoria
Adulto do
festival

29/8 - 20h - Espetáculo Convidado Proﬁssional
Espetáculo: Chaos - o homem como fruto de si - Cia Cássio B
de Teatro - Lorena/SP
30/8 - 15h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Opereta do Malandro - Grupo Tapanacara
Mutatis Mutandis - Itapetininga-SP
30/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: São Cipriano - Cia. Teatral 4 Cantos - Quadra/SP

31/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Um tapa na cara da arte - Grupo Villa Lobos de
Teatro - Amparo/SP
1º/9 - 10h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O mito de Sísifo - Cia. Contramão - Taubaté
1º/9 e 3/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Cinderela, o sonho acontece - Grupo Teatral
Atuarte - Boa Vista do Buricá - RS
1º/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O retrato de Dorian Gray - Cia Teatral Éna - São
Paulo
1º/9 - 24h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Gaiola de Bernarda Alba - Grupo As Meninas Taubaté
2/9 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: A hora e a vez de Augusto Matraga - Grupo Tensa
- São Paulo

No domingo (2), a programação começa às 15
horas, com o Grupo Tensa
de São Paulo apresentando o espetáculo: A hora e
a vez de Augusto Matraga
(Categoria Adulto – Teatro na Escola). De noite, às
20 horas, o Grupo Teatral
Atuarte, de Boa Vista do
Buricá – RS exibirá: Mistérios da Meia Noite (Categoria Adulto – Teatro na
Escola).
Segunda-feira (3) é
aquele dia que está todo
mundo desanimado, mas

o Teatro Galpão estará lá
ﬁrme e forte com as apresentações do “Festil”, que
começam às 15 horas, com
o Grupo Teatral Atuarte de
Boa Vista do Buricá – RS,
apresentando mais uma
vez o espetáculo: Cinderela, o sonho acontece (Categoria Infantil). Para fechar
a noite, o Grupo de teatro
Singular de Santo André SP exibe: X – de outra forma que não com os olhos
(Categoria Adulto – Teatro
na Escola), às 20 horas.
A realização do “Fes-

til” é da Escola de Teatro
Pinda, em parceria com o
Departamento de Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba e o Senac, com o
apoio da Ambac (Associação de Moradores do Alto
do Cardoso) e do comércio
local.
Informações e reserva
de ingressos pelo 997541991 email: escoladeteatropinda@gmail.com.
Os ingressos custam
R$ 3 ou uma lata de óleo,
a ser trocada na bilheteria
do teatro.

tural de São Paulo e reside
em Caçapava. Autodidata,
cria suas obras utilizando
materiais reciclados como
pregos e ferro, junto a elementos da natureza.
“Minhas obras são o
resultado das visões que
se formam em minha
mente. Moldar, transformar, criar são sensações
de um prazer inexplicável. Nas obras, o que mais
me fascina é o contraste
da madeira com o ferro,
simbolizando o perecível
e o eterno. Vê-los juntos
harmonicamente é a minha realização, seja embrenhando-se entre si ou
adornando a obra. Criar
peças que nos remete a
natureza e ao primitivo

Divulgação

3/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: X - de outra forma que não com os olhos - Grupo
de Teatro Singular - Santo André-SP
4/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O livro dentro da concha - Grupo Loucos Também
Amam - Palmeira dos Índios/AL
4/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: To be or no Tubiacanga - Oﬁcina de Arteiros São Paulo
5/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: A Pedra Mágica - Grupo Estrelas da Imaginação São José dos Campos
5/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: AniMales - Coletivo AniMales - Campinas

6/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Aves da Arribação - Grupo Entrecena São Luís-MA
7/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: A sereia pirata - Grupo de Teatro do CIL São Paulo
7/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O dragão verde - Cia. Teatral Sarapós - Sarapuí-SP
7/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Dois Perdidos Numa Noite Suja - Cia. Entre Aspas
- Taubaté - SP

Mostra exibirá esculturas do artista Paulo Medina
em Pindamonhangaba
seja uma ave, um índio e
suas máscaras tem sido a
minha proposta e o meu
desaﬁo, do qual eu tenho
apreciado muito e agradecido a Deus pelo dom”,
resumiu o artista.
A exposição pode ser

apreciada de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17
horas, no Palacete 10 de
Julho, que ﬁca na rua Deputado Claro César, 33 centro. A montagem ﬁcará
em Pindamonhangaba até
o ﬁnal do mês de outubro.

“Semana do Folclore” e “Horta na Escola” são ações da escola em agosto
a importância dos pais
no projeto “Maleta da
Leitura”, que consiste no
deslocamento de livros
do acervo do Cmei” para
a casa dos alunos, como
mais um momento de incentivo e interesse na leitura dos livros. “A leitura
na primeira infância atinge direto a criança na sua
aprendizagem tornando-a
leitora de sua realidade,
ouvindo diariamente histórias ela fará comparações, descobertas e vai
compreendendo o mundo
que está inserida”, acredita a equipe da escola.
Além disso, a escola
iniciou neste mês, com
parceria do Conselho
Escolar e com a participação de todos os membros da equipe, o projeto
“Horta na Escola”, idealizado e encabeçado pelas

2/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Mistérios da Meia-Noite - Grupo Teatral Atuarte Boa Vista do Buricá - RS

6/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O bicho que ajudou o homem - Cia. Pó de Estrelas
- Mauá-SP

Cmei Dr. Francisco Lessa Junior realiza projetos culturais e de sociabilização
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
No dia 23 de agosto, no
Centro Municipal de Ensino Infantil Dr. Francisco Lessa Júnior, situado
no bairro Cidade Jardim,
aconteceram as apresentações culturais da “Semana do Folclore”, ação que
faz parte de um dos “Projetos de Responsabilidade
Social” da unidade.
O evento contou com
diversas
apresentações
de histórias trabalhadas
com os alunos e recontadas por eles para as suas
famílias. O objetivo desta
ação foi de proporcionar
às famílias um momento
prazeroso de leitura, troca e discussão sobre a importância da leitura desde
a infância.
Também foi reforçada

28/8 - 20h - Espetáculo Convidado Proﬁssional
Espetáculo: Urrou - Cia. Mônica Alvarenga - Pindamonhangaba

31/8 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Hamlet - Grupo de Teatro Catamarã - São Paulo

Palacete 10 de Julho recebe exposição “Gratidão”
Abrindo o mês de setembro em Pindamonhangaba, o Palacete 10
de Julho recebe a exposição de esculturas “Gratidão”, do artista Paulo
Medina, em parceria com
a Casa Amarela, de Caçapava.
A exposição busca
mostrar a capacidade de
criação e de transformação, por meio do uso de
recursos da natureza no
mundo das artes. As nove
esculturas que integram
a mostra são elaboradas
com materiais reutilizáveis, que remetem às raízes de cada ser humano,
embelezando o olhar e a
percepção do mundo. O
artista Paulo Medina é na-

5

Divulgação

8/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: O gato Malhado e a andorinha Sinhá - Cia. Salete
de Teatro - Novo Horizonte - SP
8/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Tem frufru nesse angu - Cia. de Teatro UTA Salto de Pirapora-SP
8/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Pauliceia Desvairada - Grupo Teatro Brancaleone e
Teatro Didático da Unesp - São Paulo

Encontro de crianças e idosos gera
troca de cultura e conhecimento
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Na última segunda-feira
(27), aconteceu o encontro
entre as crianças da escola
Arte Vida e os Idosos do Lar
Irmã Terezinha na Biblioteca Municipal “Ver. Rômulo
Campos D´Arace”, localizada no Bosque da Princesa. A
reunião proporcionou intercâmbio de conhecimento e
cultura.
Era pra ser o início do
projeto, “Vô, conta uma história”, mas as crianças não
apenas ouviram histórias,

como também contaram, e
surpreenderam a todos com
o grande repertório musical,
inclusive músicas em inglês.
Idosos e crianças conversaram sobre folclore, citaram
algumas parlendas e trava
-línguas. Mas, a brincadeira preferida para ambos os
públicos foram as adivinhas.
Todos ﬁzeram perguntas e
adivinharam as respostas.
Foi uma tarde rica e proveitosa para todos, que, com
certeza, ﬁcará gravada nos
corações e memórias de cada
um que teve a oportunidade
de participar.
Divulgação

professoras da parte da
tarde Kátia, do Pré. Fase
I, e Valéria, do Infantil
I. Este projeto busca o
contato direto dos alunos com o meio ambiente ao que têm acesso e a
importância na prática
do “porquê” preservá-lo,
além de conhecerem melhor de onde vem certos
alimentos tão importan-

tes para seu desenvolvimento.
“Sendo a escola um
espaço onde a criança
dará sequência ao seu
processo de socialização,
é fundamental o papel
da educação ambiental
na formação de cidadãos
conscientes e críticos do
seu papel na sociedade”,
aﬁrma a equipe escolar.

Intercâmbio social aconteceu na biblioteca do
Bosque da Princesa
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Geral
Avenida do Sesi recebe serviços de pavimentação
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, dá
prosseguimento à pavimentação na avenida Antenor da Silva Andrade,
em frente à escola Sesi, no
Campo Alegre.
Ao longo de 14 meses,
será realizada pavimentação em todos os bairros da
cidade e do Distrito de Moreira César. Mantiqueira,
Vitória Park e Pasin estão
entre os primeiros locais a
serem contemplados com
a ação, além de ruas no
Bosque e no Crispim.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para este projeto, está
previsto um investimento
de R$11.800.000,00 somando recursos do próprio município e dos governos Estadual e Federal.

Domingo tem ﬁnais do
“Campeonato Salonão 2018”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Pelo “Campeonato Salonão 2018”, organizado
pela Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão, haverá jogos decisivos na manhã deste
domingo (2), nas categorias Sub 14 e Sub 20
(Adulto) na Quadra de
Esportes Nelson Duque

Avelar, no bairro Santa
Cecília.
Na primeira partida,
às 8h30, pela categoria
Adulto, jogam Unidos
Eloyna x Santa Cecília. Em
seguida, às 9h30, pela categoria Sub 14, Santa Cecília x Feital B e, às 10 horas,
Feital A x Beta. Encerrando, às 10h30, João de Barro FC e Barcelona decidem
pelo “Salonão 2018”.
fls. 17

fls. 17

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº:
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Exeqüente:
Executado:
Executado:

1505206-85.2016.8.26.0445
1505206-85.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba
Gino
Pedro
Amadei
Gino
Pedro
Amadei

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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.

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.

Obra emprega asfalto
em frente à unidade
da escola inaugurada
neste ano

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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
FAZ SABER
aos de
quePindamonhangaba,
virem ou tomarempara
conhecimento
do dívidas
presenteprovenientes
edital de CITAÇÃO
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Municipal
cobrança de
de DívidaDO
Ativa.
Encontrando-se
a(s) RELACIONADO,
executada(s) relacionada(s)
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lugar de
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e úteis,
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ABAIXO
expedido com
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que, porfoieste
determinada
a CITAÇÃO
da(s)processa(m)-se
mesma(s), pora(s)
edital,
por intermédio
do qual
FICA(M)
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Cartório,
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que lhe(s)
move
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba,
para
cobrança
de
dívidas
provenientes
demora,
Dívida
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de
Ativa.monetária
Encontrando-se
a(s) executada(s)
emjudiciais,
lugar incerto
e não
sabido, foi
correção
e honorários
advocatícios, relacionada(s)
custas e despesas
ou garantir
a execução
na determinada
forma do disposto
no artigo 9ºda(s)
da Leimesma(s),
6.830/80, sob
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bens
suficientes
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edital,
por intermédio
qual
FICA(M)
para
satisfação dode
débito.
CITADAS(S)
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,

“I Jornada da Pedagogia do Esporte”
acontece neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
Pindamonhangaba
acolherá a “I Jornada
da Pedagogia do Esporte” neste sábado (1º/9),
no “Dia do Professor de
Educação Física”, das 8 às
18 horas. O evento busca
contribuir para a formação

docente e propagação de
técnicas e métodos de ensino do esporte e tem como
público-alvo estudantes e
professores de educação física do Vale do Paraíba.
“Temos basicamente
dois motivos: suprir uma
carência de eventos que
abordem a temática, o en-

sino do esporte e, consequentemente, ter a possibilidade de colaborar com
a formação de proﬁssionais”, justiﬁca o professor
Teóﬁlo Antonio Pimenta,
coordenador da conferência ao lado de Prof. Me.
Igor Moreira.
A “I Jornada da Peda-

gogia do Esporte” abrangerá palestras e mesas de
oito especialistas e acontecerá no Hotel Colonial
Plaza, localizado na avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 4.201 - Sítio do
Lago. Mais informações
estão nas redes sociais
com o nome do evento.

correção monetária
e honorários
Executada:
Gino Pedro
Amadei advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do
no artigo
9º034.087.708-16
da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Documentos
dadisposto
Executada:
CPF:
Execução
Fiscal nº:
para satisfação
do 1505206-85.2016.8.26.0445
débito.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4211418
Executada:
Gino
Amadei
Valor
da Dívida:
R$Pedro
1121,32
Documentos da Executada: CPF: 034.087.708-16
Execução Fiscal nº: 1505206-85.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da InscriçãoASSINADO
no Registro DIGITALMENTE
da Dívida Ativa: 4211418
DOCUMENTO
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Valor da Dívida:CONFORME
R$ 1121,32 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:45 .
conferir
o original,digitalmente
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe
o processo
1505206-85.2016.8.26.0445
e código 3DC836D.
Este documento é cópia do Para
original,
assinado
por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos
em
04/06/2018
às 15:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1505206-85.2016.8.26.0445 e código 3DC836D.

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

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, 41 (Quarenta e Um)
Bovinos, as 09:00 horas do dia 25 de Setembro de 2018, na Avenida Manoel César
Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12)
3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor
oferta. Processo SAA: 11.126/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 112/18 - LIMPEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 113/18 - LIMPEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 114/18 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) CELSO
PEREIRA LIMA, responsável pelo imóvel, situado a RUA DAGMAR FIALHO
CRONEMBERGER, s/nº, Bairro Mombaça, inscrito no município sob a sigla:
SO121612013000, Quadra 16, Lote10, para que efetue a limpeza do referido imóvel
e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) JUNIA
PINTO PEREIRA, responsável pelo imóvel, situado a RUA ISALTINO ESCOSSIO, s/
nº, Bairro Mombaça, inscrito no município sob a sigla: SO121208023000, Quadra 09,
Lote 28, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) JUNIA
PINTO PEREIRA, responsável pelo imóvel, situado a RUA ISALTINO ESCOSSIO, s/
nº, Bairro Mombaça, inscrito no município sob a sigla: SO121208022000, Quadra 09,
Lote 29, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***

CONVOCAÇÃO – 8ª Reunião Ordinária - 2018
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na
data e local abaixo indicados, à “8ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
 Aprovação da última ata;
 Jornada do Patrimônio - 22/09;
 Decreto Criação do Conselho;
 Sentença judicial Capela de Santana;
 Situação atual Igreja Matriz e Igreja São José;
 Composição do Conselho com Presença parcial do Poder Público;
 Revisão do Regimento Interno e Funcionamento do Conselho;
 Informes Gerais
Data:
Horário:
Local:

04/09/2018 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2018 (PMP 17325/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, desclassiﬁca as propostas das empresas Data Equipamentos
de Segurança Ltda ME, nos itens 01, 08, 18, 19, 25, 26 e 30; DPS Distribuidora de
Peças Equipamentos e Serviços Eireli ME, nos itens 02, 03, 04, 05, 21, 22 e 24;
JCB Materiais Ltda ME, itens 20 e 23; e homologou, em 21/08/2018, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de EPIs para os funcionários da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Data Equipamentos de Segurança Ltda ME: 03-8,46; 20-14,92; 21-5,42; 22-1,48;
DPS Distribuidora de Peças, Equipamentos e Serviços Eireli ME: 18-6,10; 29-16,86;
30-8,72; Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda EPP: 04-9,63; 05-12,00;
06-600,00; 07-29,30; 08-1,20; 09-1,20; 10-86,84; 11-417,56; 12-73,15; 16-35,54;
25-79,00; 26-7,60; 31-26,73; J & M EPIs e Uniformes Ltda ME: 17-25,74; 27-10,11;
28-41,15; JCB Materiais Ltda ME: 02-12,80; 13-39,20; 14-74,37; 15-46,40; 19-16,61;
Momilli Comercial Ltda EPP: 32-19,95. Itens fracassados: 01, 23 e 24.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2018 (PMP 17379/2018)
A autoridade superior homologou, em 17/08/2018, a adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de “contratação de serviços de arbitragem de futebol para
atender campeonatos organizados pela Liga Municipal de Futebol em parceria com a
SEMELP”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): FB Costa Esportes
ME: 01-320,00; Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol LPMF: 02-365,00;
03-360,00; 04-532,00.
PREGÃO Nº 124/2018 (PMP 20678/2018)
A autoridade superior homologou, em 24/08/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, em favor das
empresas: Abraão César do Nascimento ME, os itens 02 e 05, no valor total R$
4.955,24; Carvalho & Filho Comercial Ltda ME, os itens 09 e 14, no valor total de R$
6.791,90; Salles & Salles Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda, os itens 01, 03, 04,
06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 15, no valor total de R$ 29.355,46.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2018 (PMP 20733/2018)
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica emitida
pela Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política, através do memorando
088/2018 SGAP, homologou, em 20/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “contratação de empresa para locação de estruturas com ou sem mão de obra,
responsabilidade técnica em montagem operação em estruturas metálicas, para

coberturas, pisos e aﬁns para atendimento, apoiar as festividades do calendário
oﬁcial de eventos do Município de Pindamonhangaba, no período de 12 meses”, em
favor da empresa, os itens (item-vl unit em R$): SBS Eventos Ltda ME: 01-780,00;
02-4.700,00; 03-570,00; 04-3,90; 05-10,00; 06-7,50; 07-5,30; 08-68,50; 09-22,00; 104,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2018 (PMP 21214/2018)
A autoridade superior homologou, em 24/08/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de cimento e cal a serem utilizados em diversas obras do
Município”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 01-24,40; 02-25,25;
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 03-13,00; 04-8,80.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2018 (PMP 21221/2018)
A autoridade superior homologou, em 22/08/2018, a adjudicação do pregoeiro na
licitação supra, que cuida de “aquisição de agregados para serem utilizados, em
diversas obras do Município”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$):
Comercial Trading Ltda ME: 014-63,94; VP Materiais para Construção Ltda EPP: 0255,00; 03-55,00; 04-74,90.
*** ANULAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS ***
PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018)
A autoridade superior, considerando a manifestação da Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou,
em 20/08/2018, a anulação da sessão de abertura de propostas, realizada em
07/08/2018, com base no artigo 49 da lei 8666/93 e súmula 473 do STF, assim como
a reabertura do certame com correção das condições do edital da licitação supra, que
cuida de “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros
para compor a frota da Secretaria de Saúde, especiﬁcamente para atender o PSF –
Posto de Saúde da Família do Bairro Bom Sucesso”.
PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018)
A autoridade superior, considerando a manifestação da Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou,
em 23/08/2018, a anulação da sessão de abertura de propostas, realizada em
01/08/2018, com base no artigo 49 da lei 8666/93 e súmula 473 do STF, assim como
a reabertura do certame com correção das condições do edital da licitação supra, que
cuida de “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros
para compor a frota da Secretaria de Saúde, especiﬁcamente para atender a USF
Cruz Grande”.

Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2018
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“Jomi” termina neste fim de semana
COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR GOBBO
***
Retornam nesta sexta-feira (31), os “16° Jomi
– Jogos Municipais do Idoso”, que seguem até
sábado (1º/9) quando será, além das atividades
que acontecem no dia, o baile de encerramento
do evento, no Paineiras Country Club.
Na sexta-feira (31), às 8 horas, terá Chute ao
Gol, local: Quadra Coberta. No sábado (1º/9), o
cronograma marca Atletismo (prova de corrida
e caminhada) para pessoas entre 50 a 68 anos
às 7 horas, no Centro Esportivo João do Pulo
(pista de atletismo) e, às 8h30, atletismo para os
idosos acima dos 69 anos, no mesmo local. Ao
todo, são 200 atletas da melhor idade inscritos
nesta modalidade.
O baile de encerramento acontecerá neste
sábado, às 19 horas, no Paineiras Country Club.
O evento será aberto ao público e contará com
uma novidade: o concurso de “Miss e Mister
Jomi”, que deve animar a noite, que contará
com muita dança, além do tradicional jantar
preparado pelos voluntários do Fundo Social de
Solidariedade de Pinda.
O evento é uma realização da Prefeitura
de Pindamonhangaba, por meio da Semelp
(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) e do
Fundo Social de Solidariedade do município.
Mais informações pelo telefone: 3648-2248.

Divulgação

Dominó foi uma das modalidades da competição

PARTICIPAÇÕES NO JOMI 2018 E
RESULTADOS DO FIM DE SEMANA :
BOCHA
1° lugar - Edison Vieira e
Ednaldo
2 ° lugar - Aldemar Cabral e Marino Ribeiro
3° lugar - Gerson e Francisco

VÔLEI ADAPTADO
FEMININO
27 participantes

BOLA AO CESTO
70 participantes

TÊNIS DE MESA MASCULINO
1° lugar - Oswaldo Ribeiro
2° lugar - Marcelo Lacerda
3° lugar - Edson

BURACO
9 duplas
1° lugar - Wanderley Barbosa e Odair Alencar
2° lugar - Maria Nazaré
Lopes e Dolores Gonçalves
DAMAS FEMININO
1° lugar - Maria Vita
2° lugar - Maria Madalena
3° lugar - Eloisa Helena
DAMAS MASCULINO
1° lugar - Antônio Salvador
2° lugar - Claudemir
3° lugar - João Batista
DOMINÓ
1° lugar - Álvaro Ivan e
João Carlos
2° lugar - Miguel e Reginaldo
3° lugar - Vivaldo e José
Frias

VÔLEI ADAPTADO
MASCULINO
25 participantes

TÊNIS DE MESA FEMININO
1° lugar - Helena Mielo
2° lugar - Mari a Adélia
3° lugar - Marília Soares
TRUCO - 18 DUPLAS
1° lugar - José Frias Gutierrez e Vivaldo Ferreira
2° lugar - André Ocanhã e
João Batista
XADREZ FEMININO
1° lugar - Maria José
Costa
2° lugar - Maria Inês
Leme
XADREZ MASCULINO
1° lugar - Inácio Dias
2° lugar - João Rodolfo
3° lugar - José Adalberto

AGENDA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
SEXTA-FEIRA (31)
Evento: Jomi - Chute ao Gol
Local: Quadra Coberta
Horário: 8 horas
SÁBADO (1º/9)
Evento: Jomi - Atletismo
Local: João do Pulo
Horário: 8 horas
Evento: Jomi - Baile de
Encerramento
Local: Paineiras Country Club
Horário: 19 horas
Evento: Campeonato Estadual de Futsal - Categorias de
Base
Semelp Pinda x Ribeirão Pires F.C.
Local: Associação Atlética Ferroviária
Horário: 13 horas
Evento: Copa São Paulo de
Futebol Sub 17 Masculino
Semelp Pinda x Metropolitano de
Jundiaí F. C.
Local: Jundiaí
Evento: VI Etapa Circuito

Sesc de Xadrez
Local: Taubaté
Evento: Campeonato Paulista
de Judô por faixas
Local: Itapecerica da Serra

Ginástica artística conquista resultados
positivos na “Liga Estadual”
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
No último ﬁm de semana, as equipes feminina e masculina de ginástica artística da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba participaram da “III Etapa Categoria Infantil da Liga
Estadual de Ginástica Artística”, em Bragança
Paulista e Vinhedo.
No sábado (25), o time feminino competiu
em Bragança Paulista e conquistou o ouro por
equipes, além de várias medalhas individuais.
No domingo (26), a equipe masculina competiu
em Vinhedo e o ginasta Rodrigo Bordão participou das provas: cavalo com alças e salto sobre a
mesa, tornando-se campeão nas duas. Os técnicos foram Marcelo Ronconi, Monique Ellen e
Paula Fernandes.

Rodrigo Bordão foi campeão de cavalo com alças e salto sobre a mesa

ATLETAS DE PINDA SE CLASSIFICAM PARA
“CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Judocas participaram
no sábado (25) da “Fase
Inter Regional do Campeonato Paulista de Judô”, nas
categorias Sub 15, Sub 18 e
Adulto – Aspirantes, realizado no Clube Mesc, em

São Bernardo do Campo.
De acordo com a Semelp, dos 15 judocas pindenses participantes, 10
se classificaram para a
“Fase Paulista do Campeonato”, que acontecerá
no dia 29 de setembro,
também em São Bernardo do Campo.

A competição ainda
contou com medalhistas
de Pindamonhangaba.
Os judocas Cleyton Gabriel, Reginaldo Silva e
Lucimara de Fátima conquistaram a medalha de
ouro, Cristyan e Ramon
Rodrigo ganharam a medalha de prata. Larissa

Divulgação

Evento: Final do Festival Mirim de Natação - 6ª Região
Local: São José dos Campos
Evento: Liga Sorocabana de
Voleibol - Categoria Infantil
Masculino
Local: Conchas
DOMINGO (2)
Evento: Copa Vale de Voleibol
Categoria Mirim Feminino.
Local: São Bento do Sapucaí
Evento: Campeonato Paulista
de Basquete Sub 17 Feminino
Semelp Pinda x Barretos
Local: Barretos
Evento: IV Etapa Big Biker Ciclismo Mountain Bike
Local: Santo Antonio do Pinhal

Bianca, Luiz Felipe, Alexandra Beatriz, Raul Victor
e André Gustavo conseguiram a medalha de bronze.
“Todos os atletas se empenharam em cada minuto
de luta buscando ao máximo ultrapassar seus limites,
em busca da conquista”, comenta o técnico Celso.

Dez judocas pindenses se classiﬁcaram para torneio estadual
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S ociais

SEXTA-FEIRA

Fotos: Arquivo pessoal

Muitas
conquistas

Congratulations!
Tudo de lindo para a teacher Gabi Dourados,
aniversariante deste dia 31 de agosto. Que seu novo ciclo seja
repleto de grandes conquistas e de paz. Este é o desejo de
todos os seus amigos e de seus familiares.

Novo ciclo
Felicidade para Fernanda Pedersoli,
aniversariante do dia 26 de agosto. Ela
comemorou ao lado dos familiares e
também da equipe do Jornal Tribuna do
Norte. Seus pais, irmãos, amigos e, em
especial, sua ﬁlha “Duda”, desejam que
seus próximos 365 dias sejam repletos de
bênçãos, de paz e de conquistas.

Para o
multitalento Kiko
Nogueira, que
faz aniversário
nesta sexta-feira,
31 de agosto. Ele
recebe o desejo
de felicidades,
sabedoria e
muitas conquistas
da esposa Marília
Maia (foto),
dos colegas da
banda Daruê, dos
amigos e de toda
a sua família.
Sucesso, Kiko!
Tudo de bom!
Para a
gatíssima
Rosana Santos
aniversariante
dessa quintafeira, 30 de
agosto. Ela recebe
os cumprimentos
da ﬁlha Thamires
(foto), do
namorado Paulo,
dos seus pais,
irmãos e todos
os seus amigos
e familiares.
Bênçãos sem
limite, Rosana!

Feliz aniversário
em dobro
Para Fabiana
Andrade e Isabella
Andrade mãe (dia
16 de agosto) e ﬁlha
(dia 1º de setembro).
A comemoração foi
no último dia 26, com
churrasco e tendo
como tema “Mulher
Maravilha”. Amigos e
familiares desejaram
muitas felicidades
e pedem a Deus que
derrame muitas
bênçãos sobre elas e
toda a família.
Por mais rock and roll!
Felicidades para Maxsuel
de Oliveira Ribeiro, o amante
de rock que completou mais
um ano de vida no dia 24 de
agosto. Os alunos e ex-alunos
do professor de matemática
esperam que “Max” continue
com o lema “ordem a partir
do caos” em sua caminhada,
principalmente, em sua
jornada palmeirense.

Parabéns para a
estilosa judoca

Felicidades
Quem também fez aniversário no
dia 30 de agosto foi a professora Marta
Nascimento. Ela comemorou ao lado
dos familiares e dos amigos. Desejamos
chuvas de bênçãos, paz e sabedoria
sempre!

Dupla comemoração
Muitas bênçãos e alegria para os irmãos
Bento e Joana. Ela fez aniversário no dia 11 e o
Bento, no dia 21 de agosto. Eles comemoraram
ao lado da família e dos amigos. Seus pais
Bruno e Roberta, seus tios, avós e demais
familiares desejam tudo de bom, sempre.

Laís Moreira Costa e
Silva, aniversariante do
dia 1º de setembro. Os
avós Licinio e Marília, a
vó Terezinha, os pais Alex
Lekão e Ri, as maninhas
Júlia e Ingrid, e os titios
Clayton, Sandra, Daniela
e Luciano desejam tudo de
bom e muitas medalhas
nas competições de judô
do Vale.

“Escola da Família”
A celebração dos 15 anos do programa “Escola da Família” rendeu muitos cliques. Entre os destaques, os alunos da Escola Estadual Monsenhor João José de
Azevedo. A professora Inácia Santos parabeniza “os queridos alunos e o professor Aurélio pela belíssima apresentação e pela conquista do segundo lugar, no
Concurso de Música”. Parabéns a todos os envolvidos!
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