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Pinda será a “capital da ginástica 
rítmica” entre hoje e domingo

Entre os dias 1º e 5 de agos-
to, Pindamonhangaba sediará 
o “Torneio Regional Sudeste de 
Ginástica Rítmica” – que rece-
berá as melhores equipes da re-
gião sudeste do País.

Após excelente atuação nos 
“Jogos Regionais”, ficando 
com a medalha de prata na 

classificação geral, a equipe de 
ginástica rítmica do município 
terá a oportunidade de partici-
par de um grande espetáculo, 
que incentiva as atletas e di-
vulga a modalidade, desper-
tando o interesse potencial de 
novas atletas.

PÁGINA 3

Evento acontecerá a partir das 18 horas desta quarta-feira, no Ginásio de Esportes Juca Moreira  

 Divulgação

O Departamento de 
Trânsito de Pindamo-
nhangaba vem reali-
zando diversas ações 
educativas na cidade. 
A última abordagem, 
com distribuição de 
panfl etos informativos, 
aconteceu na rotatória 
do supermercado Ten-
da, na sexta-feira (27). 
A ação buscou conscien-
tizar pedestres e ciclis-
tas sobre o uso da faixa 
para a travessia segura, 
além de reforçar aos 
motoristas quanto a 
preferência do pedestre.

Departamento de Trânsito realiza ações educativas

PÁGINA 2

“Miss Pindamonhangaba 
Infantil-Teen 2018” está 
com inscrições abertas

Beleza, simpatia 
e fotogenia não têm 
idade. Se você conhe-
ce alguém que possui 
essas características 
indique-a ao concurso 
“Miss Pindamonhanga-
ba Infantil-Teen 2018” 
– que está com inscri-
ções abertas. 

A seletiva acontece-
rá no próximo domin-
go (5), às 11 horas, no 
Shopping Pátio Pinda; 
e a competição serve 

de classificação para o 
“Miss São Paulo In-
fantil-Teen” – edição 
estadual, que conta 
com a presença de 
agências de modelos e 
atores.

O concurso abrange 
candidatas entre qua-
tro e 17 anos, que po-
dem se inscrever atra-
vés de preenchimento 
de formulário no site 
do concurso.  

INGRESSOS 
PARA O CIRCO 
PODEM SER 
TROCADOS NO 
FUNDO SOCIAL

PÁGINA 3

Cpic participa 
de “City Tour 
histórico-
cultural”    

 Divulgação
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Nós, estudiosos da Hebia-
tria (ramo do conhecimen-

to médico que se dedica ao estudo 
das questões de saúde integral dos 
jovens) estamos muito preocupa-
dos  com a inatividade dos nossos 
adolescentes seduzidos 
pelos encantos da inter-
net que lhes estimulam 
apenas dois sentidos: a 
visão e a audição.

Os benefícios pro-
porcionados pela práti-
ca regular de atividades 
físicas na infância e, em 
especial na adolescên-
cia, desempenham um 
importante e decisivo 
papel no crescimento 
e no desenvolvimento, 
além de ser um fator al-
tamente positivo no que 
se refere à prevenção de doenças 
crônicas (diabetes II, doenças car-
diovasculares) que principiam nes-
sa fase da vida. É capital salientar 
que as atividades físicas e/espor-
tivas aumentam a auto-estima e 
contribuem decisivamente para a 
construção da auto-imagem.

Os adolescentes devem envol-
ver-se nas chamadas “atividades 
físicas de intensidade moderada 
a vigorosa, pelo menos uma hora 
por dia ou 300 minutos semanais”, 
sendo que as mesmas podem ser 
praticadas dentro ou fora da esco-
la de maneira estruturada ou não.                                                          

Trabalhos científi cos nessa área 
constatam a elevada prevalência 
de inatividade física (para eles defi -
nida como a não práticas das refe-
ridas atividades por tempo inferior 
a 300 minutos semanais) em ado-

lescentes fi nlandeses, portugueses 
e americanos, e até aqui no nosso 
país, conforme apontam estudos 
realizados em Pelotas (RS) em São 
Paulo (capital). E, esses índices 
são mais prevalentes em meninas, 
no grupo etário entre 17 e 19 anos 
e de classe social um pouco mais 
elevada (Classe B).Trabalhos mul-
ticêntricos aqui e no exterior  apon-
tam-nos dados confi áveis alertan-
do para o seguinte fato: a prática 
de atividades físicas e/esportes  em 
escolas, centros de recreação, 
complexos esportivos (como o da 
Mangueira no Rio de Janeiro) re-

presenta fator protetor contra o 
alcoolismo e tabagismo na ado-
lescência. Num país de jovens, só 
para exemplifi car: na Grande São 
Paulo há aproximadamente um 
milhão de jovens entre 14 e 19 anos, 

o incentivo às ativida-
des físicas é altamente 
salutar, encorajador 
e necessário. Em pes-
quisa qualitativa que 
realizamos há quatro 
anos, decodifi cando o 
discurso de professo-
res e de jovens, sobre o 
assunto, eles demons-
traram claramente o 
papel socializante do 
esporte, e, que a delin-
quência juvenil escolar 
diminui quando se rea-
lizam os jogos internos 

nos colégios em estudo. Dessa ma-
neira, vamos entender que o es-
porte tem um papel altamente re-
levante e positivo na formação da 
personalidade do adolescente que 
atravessa essa fase turbulenta da 
vida em busca da sua condição 
de adulto. O incentivo ao espor-
te, nos governos sérios, deve ser 
prioridade nas Políticas Públicas 
de Saúde.

Portanto, “MENS SANA IN 
CORPORE SANO” (“Mente sadia 
num corpo sadio”) como já afi rma-
vam os nossos ancestrais da velha 
Roma dos Césares.

Editorial
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Departamento de Trânsito realiza 
ação educativa na rotatória do Tenda

Ingressos para o circo podem 
ser trocados no Fundo Social

“5º Arraiá do Maricá” 
leva diversão e cultura 
para comunidade

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Departamento de 

Trânsito de Pindamo-
nhangaba realizou uma 
ação educativa na rota-
tória do Tenda, na ma-
nhã da última sexta-fei-
ra (27).

Agentes de trânsito 
participaram do mo-
mento, que teve como 
objetivo instruir pedes-
tres e ciclistas a utilizar 
os meios de sinalização; 
além de destacar a im-
portância da visualiza-
ção daqueles que utili-
zam a via. A abordagem 
contou também com 
panfl etos que conti-
nham informações para 
um trânsito mais segu-
ro.

“A ação busca cons-
cientizar pedestre so-
bre o uso da faixa, local 
onde a travessia é mais 
segura”, destaca a dire-
tora de Trânsito, Lucia-
na Viana.                 

De acordo com as 
normas de Trânsito, o 
pedestre deve ter priori-
dade na travessia, assim 
como deve certifi car-se 
que o motorista conse-
guiu visualizá-lo antes 
de iniciar a travessia. 
Deixar de dar preferên-
cia ao pedestre consti-
tui infração gravíssima, 
punida com valor de R$ 
293,47.

Priorizar o pedestre não é somente cortesia no trânsito, é lei e o não 
cumprimento gera infração 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Coordenadoria 
de Eventos, em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, promo-
ve a troca de ingressos 
para o circo Los Agady, 
nesta semana.

Trazendo toda ma-
gia circense, cerca de 
300 ingressos estarão 
disponíveis para que a 
população possa fazer a 
troca gratuitamente. O 
espetáculo acontecerá 
às 19 horas desta quin-
ta-feira (2), no Parque 
da Cidade.

A troca de um qui-

lo de açúcar ou um litro 
de óleo poderá realizada 
no Fundo Social de So-
lidariedade, que fi ca na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro, até o fi nal 
dos 300 ingressos. “Com 
mais essa parceria, traze-
mos opções de diversão, 
incentivando a cultura 

e o lazer para a cidade, 
além de incentivar a so-
lidariedade por meio da 
doação do açúcar ou do 
óleo, que irão ajudar as 
instituições assistenciais. 
Todos estão convidados 
a participar”, comenta o 
coordenador de Eventos, 
Ricardo Flores.

Cultura, diversão e solidariedade englobam iniciativa  

A quinta edição do 
“Arraiá do Maricá” foi 
um sucesso, segundo os 
organizadores. A festa 
aconteceu no último sá-
bado (28), em frente à 
escola municipal e reu-
niu moradores do Mari-
cá, do Santa Cecília e de 
outros bairros. 

Dezenas de pessoas 
estiverem presentes à 

festa. E não faltou boa 
música, diversão e ale-
gria para o público – 
que pode apreciar comi-
das e bebidas típicas de 
“festas julinas”. 

Os organizadores 
agradeceram a todos 
que contribuíram para a 
realização da festa e aos 
participantes, que abri-
lhantaram o evento. 

Quinta edição da festa recebeu dezenas de pessoas 
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Ginástica Rítmica em alta          

Após excelente atuação nos “Jogos 
Regionais”, fi cando com a medalha 

de prata na classifi cação geral, a 
ginástica Rítmica de Pindamonhangaba 
está em festa. A cidade sediará, nesta 
semana, o “Torneio Regional Sudeste de 
Ginástica Rítmica”. 

De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Esportes, 
o torneio conta com a presença das 
melhores equipes da região sudeste do 
País.

Durante cinco dias, cerca de 400 
ginastas farão apresentações e 
participarão de atividades no Ginásio de 
Esportes Juca Moreira, região central de 
Pinda.

Além de ser um grande espetáculo para 
o público, com toda a técnica da ginástica 
rítmica, “o evento é também um incentivo 
para as atletas de Pindamonhangaba e 
uma forma de divulgar a modalidade, 
despertando o interesse em potenciais 
novas atletas”.
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Pinda será a “capital 
da ginástica rítmica” 
de 1º a 5 de agosto

Pindamonhangaba sediará 
o “Torneio Regional Sudeste 
de Ginástica Rítmica”, entre os 
dias 1º e 5 de agosto, no Ginásio 
de Esportes Juca Moreira. Após 
brilhante atuação da GR de Pin-
da nos “Jogos Regionais” deste 
ano, ficando com a medalha de 
prata na classificação geral, a ci-
dade recebe agora este torneio 
com a presença das melhores 
equipes da região sudeste do 
País.

No total, são 400 ginastas 
inscritas no evento. A cerimônia 
de abertura está marcada para 
as 18 horas desta quarta-feira 
(1º de agosto), e terá apresen-
tações de equipes convidadas 

de ginástica rítmica e ginástica 
artística.

No dia 2, a partir das 13 ho-
ras, serão as apresentações do 
individual pré-infantil e con-
junto infantil. Dia 3, também 
a partir das 13 horas, apresen-
tações do Individual Infantil e 
Conjunto Pré-Infantil. No dia 
4, às 13 horas, serão realizadas 
as apresentações das categorias 
Individual Juvenil e Conjunto 
Adulto. E, no domingo, dia 5, a 
partir das 9 horas, as apresen-
tações finais serão da categoria 
Individual Adulto e do Conjun-
to Juvenil.

De acordo com a técnica de 
GR de Pinda, Simone Rosa, 

além de ser um grande espetá-
culo para o público, com toda a 
plasticidade e técnica da ginás-
tica rítmica, o evento é também 
um incentivo para as atletas de 
Pindamonhangaba e uma forma 
de divulgar a modalidade, des-
pertando o interesse em poten-
ciais novas atletas.

O torneio tem a parceria en-
tre a Confederação Brasileira 
de Ginástica, Federação Paulis-
ta de Ginástica, e Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.

A entrada é gratuita e toda 
a população está convidada a 
prestigiar o evento.

CpiC partiCipa de “City 
tour históriCo-Cultural”

Prefeitura promove 
discussão sobre o 
“Conselho Municipal 
de Trânsito”

“Miss Pindamonhangaba Infantil-
Teen 2018” abre inscrições

Equipe de GR de Pinda ficou com a prata na classificação geral dos Jogos Regionais

Divulgação

COLABOROu COM O 
TExTO: BRuNA SILvA

O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba promoveu 
na última semana uma reu-
nião para discutir a criação 
do “Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobi-
lidade urbana”.

A reunião, que aconteceu 
na noite de quinta-feira (26), 
no auditório da prefeitura, 
contou com a presença da 
diretora de Gestão Institu-
cional, Thais Batista do Car-
mo; da diretora de Trânsito, 
Luciana viana e também da 
diretora de Planejamento Lu-
ciana Ayuko Yui.

A ação teve por intuito a 
formação de um grupo de 
trabalho composto por repre-
sentantes do “Movimento voz 
do Trânsito”, Polícia Militar, 
Departamento de Trânsito, 
do segmento de usuários e 
do segmento de prestadora 
de serviços de transporte que 
assumiram o compromisso 
de  juntamente com o Poder 
Público, sistematizar as pro-
posições que forem realizadas 
pela consulta pública online.

As discussões destacaram 
que a minuta apresentada 
contempla de forma ampla as 
questões relativas às temáti-
cas e que merecem reconheci-

mento do fato de ser um con-
selho paritário, com oferta de 
formação técnica e aprimora-
mento dos conselheiros, e por 
propor a realização de confe-
rências periódicas.

“O Conselho será primor-
dial no fomento da participa-
ção popular quanto às ques-
tões de segurança viária, pois 
um trânsito mais seguro é res-
ponsabilidade de todos, além 
disso, será a oportunidade de 
se estabelecer diretrizes para 
os serviços públicos de trans-
porte e propor soluções à po-
lítica pública de mobilidade 
urbana”, destaca a diretora de 
Trânsito, Luciana viana.

A minuta está disponível 
para consulta pública, para 
que a população possa tomar 
conhecimento do teor do do-
cumento e apresentar suges-
tões, de 27 de julho a 26 de 
agosto pelo endereço www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br , encaminhado as suges-
tões para transito@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

De acordo com o Depar-
tamento de Trânsito, uma 
nova reunião está prevista 
para o dia 5 de setembro, no 
auditório da prefeitura, às 
18 horas, para finalização do 
documento e posteriormente 
encaminhar à Câmara Muni-
cipal para aprovação da Lei 
de Criação do Conselho.

Conselho será fundamental no fomento da participação 
popular e no debate de questões sobre segurança viária
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COLABOROu COM O 
TExTO: DAYANE GOMES

Beleza, simpatia e fotogenia 
não têm idade. Pensando em re-
velar estas qualidades, o “Miss 
Pindamonhangaba Infantil-Te-
en 2018” está com inscrições 
abertas. O evento acontecerá 
no domingo (5), às 11horas, no 
Shopping Pátio Pinda. E a com-
petição serve de classificação 
para a edição estadual.

O concurso abrange candida-
tas entre quatro e 17 anos, que 
podem se inscrever através do 
preenchimento de formulário 
no site www.missregionalsp.
com.br. 

A vencedora não só ganhará 
o título municipal, como tam-
bém garantirá vaga no “Miss 
São Paulo Infantil-Teen”. Esta 
etapa envolve garotas de todo o 
Estado e conta com a presença 

de agências de modelos e atores.
A decisão acontecerá no cen-

tro de compras, localizado na 
avenida Nicanor Ramos No-
gueira, 650 - Mombaça.

Evento acontecerá no 
domingo (5), no Shopping 
Pátio Pinda;  e busca revelar 
beleza, simpatia e fotogenia

Divulgação/FacebookdoMiss

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Complementa-
res), por meio do Grupo de Es-
tudo e Trabalho (Geti) e da Ar-
teterapia, participou do “City 
Tour Histórico-Cultural”, reali-
zado pelo Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, dias 24 e 26 
de julho.

Essa atividade tem por obje-
tivo apresentar um roteiro histó-
rico, cultural, social, educativo e 
preventivo, que tem contribuído 
na melhora da qualidade de vida 
e na saúde integral dos profis-
sionais e usuários do SuS.

O monitor Fabio vieira, do 
Departamento de Turismo, fez 
uma apresentação sobre os pon-
tos turísticos e parte histórica de 
Pindamonhangaba; e o encon-
tro foi finalizado com um pique-
nique na Fazenda Nova Gokula. 
No total, 24 pessoas participa-
ram da iniciativa.

De acordo com Meilai Jesus 
Shen, do Cpic/Geti Arteterapia, o 
city tour fez parte das atividades 
desenvolvidas. “utilizamos uma 

das técnicas da terapia comunitá-
ria ‘O que foi o dia de hoje para 
você’, seguindo alguns depoimen-
tos das pessoas presentes no pas-
seio, relatam que foi uma manhã 

de paz, conhecimento, aprendiza-
do, momento solidário, aula his-
tórica, interação com a natureza, 
foi um maravilhoso momento de 
relaxamento”, relatou.

A vivência permitiu aprendizado, interação com a 
natureza e momentos de relaxamento

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

A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO AO

WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES 
ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) 
SERÁ DISPONIBILIZADO AOS INTERESSADOS A PARTIR 
DA SEGUNDA-FEIRA, DIA 06 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Comissão de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia promove reunião 

na Câmara para apresentação do 
Projeto “Cidade Empreendedora”

Evento contou com a presença dos vereadores Rafael Goffi e
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas e com a participação de

empresários e empreendedores de Pindamonhangaba e outras cidades da região

P O R T A R I A Nº 38/2018

Designar a servidora Neila Maria Gomes para a função de confi ança 
de Chefe de Divisão de Recursos Humanos

 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 – Designar a servidora Neila Maria Gomes, Assistente Legislativo para a função de 
confiança de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, em substituição ao Senhor Gabriel Fernando de Oliveira 
Leite, no período em que este estiver substituindo o Senhor Marcelo Heleodoro da Silva no emprego em 
comissão de Diretor do Departamento de Administração da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, de 23 
de julho a 11 de agosto de 2018.

 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 Pindamonhangaba, 03 de julho de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

 Vereador Osvaldo Macedo Negrão  Vereador Renato Nogueira Guimarães
                  1 º Vice-Presidente           2º Vice-Presidente

 Vereador Roderley Miotto Rodrigues     Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
                    1° Secretário           2° Secretário

Publicada no D A.

A Comissão de Indústria, 
Comércio Exterior, Empre-
sas de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Empreendedoris-
mo da Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu nesta 
terça-feira, dia 24 de julho, 
no Auditório da Casa, a 2ª 
reunião oficial do órgão. O 
encontro de trabalho foi 
presidido pelo vereador Ra-
fael Goffi (PSDB) e contou 
com a presença do vereador 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR). O 
auditório estava lotado com 
a participação de diversos 
empreendedores e empresá-
rios de Pindamonhangaba e 
de outros municípios da RM 
Vale. Durante mais de 2 ho-
ras foram discutidos assun-
tos como a atualização da Lei 
Geral da Micro e Pequena 
empresa; a criação da “sala 
do empreendedor” em nosso 
município e o novo Código 
de Posturas de Pindamo-
nhangaba. 

Mesmo com todos esses 
importantes temas, o assun-
to principal da reunião foi 
a apresentação do Projeto 
“Cidade Empreendedora” do 
SEBRAE, realizada e condu-
zida pelo gerente regional do 
órgão, Fábio de Paula Augus-
to. O Executivo do SEBRAE 
esclareceu todas as dúvidas 
dos presentes.

Segundo o vereador Rafa-
el Goffi, a Comissão tem por 
objetivo apoiar o município 
a ser uma cidade com viés 
empreendedor, auxiliando 
assim as empresas já insta-
ladas na cidade, bem como 
as empresas que querem se 
instalar e para quem quer 
abrir um negócio,  fazendo 
com que a cidade gere mais 

EMPREGO e RENDA, crian-
do novas oportunidades para 
Pindamonhangaba. “Apro-
veitamos o encontro para 
discutir também a inserção 
da matéria empreendedoris-
mo na grade curricular esco-
lar”, afirmou Goffi. 

A Comissão analisou, 
ainda, sobre a criação de me-
canismos para desburocrati-
zar a abertura de empresas 
em nossa cidade. “A exem-
plo de São José dos Campos, 
onde a abertura de uma em-
presa pode ser realizada em 
até dois dias, queremos que 
Pindamonhangaba também 
possa ter essa agilidade”, en-
fatizou Rafael Goffi. Empre-

sários, empreendedores e os 
membros da Comissão deba-
teram também a possibilida-
de da Associação Comercial e 
Industrial de Pinda realizar 
ações e parcerias para valo-
rizar as “startup’s”, objeti-
vando a criação de empresas 
que possam auxiliar o muni-
cípio com novos projetos. Ao 

final da reunião, o vereador 
Rafael Goffi informou aos 
presentes que foi à Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de São 
Paulo, para protocolizar pe-
dido para que seja instalado 
no município a “Escola Téc-
nica de Economia Criativa”. 

Gerente do SEBRAE, Fábio de Paula Augusto (destaque) apresentou e 
explicou  todos os detalhes do Projeto “Cidade Empreendedora” em 
reunião na Câmara de Pindamonhangaba 

Extrato de Contrato – 2018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: SABRINA MARIANI ALVES – ME
CONTRATO n.º 09/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 39/2018 – DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 23/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II.
Objeto: Prestação de serviço de troca das lâmpadas e retiradas de reatores existentes 
dos gabinetes, corredores e da recepção por lâmpadas de LED. 
Valor total: R$ 4.386,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais).



COMUNICADO
O SUPERMERCADO BIG PUBLIC. DE PINDA LTDA com CNPJ 04.151.987/0002-
87 situado na Avenida Fortunato Moreira,  170, CEP 12400400, comunica o extravio 
de 8 impressoras fi scais números ZP030702836, ZP03064258, ZP030604065, 
EL020800000000000522, EL010900000000017139A, EL0109000000000293, 
EL010900000000016365A, EL021000000000002779.

COMUNICADO
A empresa San Pereira, situada em Pindamonhangaba/SP, Rua Vereador José 
Francisco Machado, nº 37 - Loteamento João Tamborindeguy Fernandes, Inscrição 
Estadual nº 528.180.657.112 e CNPJ nº 15.139.615/0001-70, comunica o extravio 
de 01 talão de nota fi scal modelo 2 série D-1, do nº 051 ao nº 100,  em branco.

 
 

 
E MAIL: c.conselho@pindamonhangaba.sp.gov.br.cmdm@pindamonhangaba.com.br 

FACEBOOK: Conselho Municipal de Pinda-ba 
 

   

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Ordinária -Gestão 2018-2020 

 

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 1ª 

Reunião Ordinária a realizar-se: 

Dia: 06 de Agosto de 2018 

Horário: 17h00 

Local: Auditório da Prefeitura 

Endereço:Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 – Alto Cardoso 

Pauta:  

1 –Leitura da Ata da Reunião anterior 

2 –Leitura do expediente 

3–Informes da Mesa 

4 – Ordem do dia: Formação das Comissões Permanentes: (Comissão de Politicas 

Publicas para as Mulheres e Comissão de Comunicação Social (Atendimento), 

Comissão de Revisão do Regimento do CMDM - (cada comissão deverá ter no mínimo 

4 (quatro) conselheiras titulares ou suplentes entre eles um coordenador e um relator) - 

Art.35 §1º e §2º e Sugestões de novas Comissões. 

5 – Alteração de local das reuniões  

6– Deliberação sobre próxima pauta. 

7 – Abraço do CMDM simbolizando a comemoração do aniversário da Lei Maria da 

Penha que foi sancionada em 07/08 de 2006 como Lei Nº 11.340. 

8- Encerramento 

 

Obs: As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento 

interno. 

 

 

Viviane Camargo Ferreira 

Presidente do CMDM 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura comunica que na publicação da Ata de Preços n° 230/2018 Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços, com profi ssional devidamente 
cadastrado e habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinário, com 
fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização 
de cirurgia de pan-histerectomia ou orquiectomia de felinos e caninos do Município 
de Pindamonhangaba, mantendo a proporção do número de cirurgias em 10% de 
machos e 90% de fêmeas, pelo período de 12 (doze) meses).,vinculada neste jornal 
na data de 12/07/2018, fi ca retifi cado o seguinte: onde se lê assinadas em 21/01/2018 
, leia-se assinadas em 15/06/2018. 
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018 (PMP 20728/2018) 
Para “contratação de empresa de serviços de consultoria especializada, para 
elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Área Urbana do Município de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 31/08/18 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764/2018) 
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas”, com entrega dos envelopes até dia 
15/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2018 (PMP 20733/2018) 
Para “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 afi ns, para apoiar as festividades do calendário ofi cial de 
eventos do Município de Pindamonhangaba, no período de 12 meses”, com entrega 
dos envelopes até dia 14/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

ERRATA

DECRETO 5.543, DE 04 DE JULHO DE 2018

Na edição de 05 de julho de 2018, página 4, na publicação do Decreto nº 5.543, de 04 
de julho de 2018, que “Prorroga o prazo para requisição administrativa junto à ABBC – 
Associação Brasileira de Benefi cência Comunitária –, mediante ocupação temporária 
do Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba, visando a preservação e 
continuidade dos serviços de atendimento de urgência e emergência no âmbito deste 
município e dá outras providências”, onde se leu: “Fica prorrogado por 1 (um) mês o 
prazo para a requisição administrativa junto à ABBC [...]”, leia-se “Fica prorrogado por 
2 (dois) meses o prazo para a requisição administrativa junto à ABBC [...]”

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

================================================================
ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

================================================================

Às 15:00 horas do dia 25 de julho de 2.018, na Sala de Reuniões do Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-
se os Srs. Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino 
Filho, Roberto Pereira de Souza, Regina Aparecida Araujo Ricotta (Suplente), todos 
membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, 
para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado 
adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a 
seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da 
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Revisão do quadro de pensionistas do FPMP;
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes dos balancetes mensais de abril 
e maio de 2018, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal; 
informou sobre o falecimento da Sra. Edivalda Alves da Silva e do Sr. Alcebíades 
Martins Randes, conforme Certidões de Óbito apresentadas; e informou ainda sobre 
a suspensão do pagamento da pensionista Maria Teodoro de Souza, em razão da 
informação de familiares sobre o seu falecimento e a não apresentação da Certidão 
de Óbito, que foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros 
do Conselho de Administração.

Thiago Vieira Carvalho                                                              Roberto Pereira de Souza  
Superintendente do FPMP                                                                Conselheiro                                              
 
Francisco Piorino Filho                     Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                                                                            
 Conselheiro                                                                                 Convidada

Regina Aparecida Araújo Ricotta
Suplente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.027, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 5.400, de 06 de junho de 2013, 

RESOLVE

Art. 1º Alterar o inc. IV do art. 1º da  Portaria Geral nº 4.837, de 20 de abril de 2017 
que compõe o CONSELHO DIRETOR do Fundo Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais de Pindamonhangaba e indicar os seguintes representantes:

“IV –  Representantes indicados pelo Conselho Municipal de Cultura

- Bertino Salgado Filho

- Gabriel Cruz Moreira

- Alexandre Rocha da Silva”

Art. 2º Os membros referidos no art. 1º deste Decreto exercerão seus mandatos pelo 
prazo de 01 (um) ano, admitida a recondução por decisão da assembleia plenária 
para mais 01 (um) ano de mandato.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018.

Isael Domingues                                             
Prefeito Municipal                                     

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.481, DE 08 DE JUNHO 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 012/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 04 de junho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de junho de 
2018.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  08 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.482, DE 08 DE JUNHO 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 013/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 04 de junho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de junho de 
2018.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  08 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.507, DE 13 DE JULHO 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 004/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 01 de julho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  13 de 
julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.512, DE 13 DE JULHO 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 002/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 06 de julho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.513, DE 13 DE JULHO 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 006/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 06 de julho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Pindamonhangaba/SP - CEP 12420-010 
Telefone (12) 3644.5600 

                                 DECRETO Nº 5.544, DE 04 DE JULHO DE 2018. 

Altera o Decreto nº 4.362, de 03 de maio de 2007, que 

institui o SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SELO 

DO SIM e estabelece normas para a sua utilização. 

 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 

suas atribuições legais, 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 4.362, de 03 de maio de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 

consistirá em selos impressos diretamente nas embalagens ou rótulos, em 

formato, tamanho e diretrizes padronizados, previamente determinados e 

aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal. 

§ 1º A numeração do selo de Inspeção Municipal - SIM possuirá 10 (dez) 

dígitos, sendo que os três primeiros dígitos correspondem ao número de 

registro ou de relacionamento do estabelecimento no Serviço de Inspeção 

Municipal e os sete últimos dígitos são correspondentes aos produtos 

registrados no Serviço de Inspeção Municipal. 

§ 2º Ficam reservados os algarismos 8 e 9, no primeiro dos dez dígitos, para 

designar os estabelecimentos relacionados no Serviço de Inspeção 

Municipal, cabendo os algarismos de 1 a 7 para designar as propriedades 

registradas.  

§ 3º Ficam reservados algarismos, no quarto dos dez dígitos, para designar 

o tipo de matéria-prima empregada na produção do alimento de origem 

animal, da seguinte forma: 

a) 0 a 3, para produtos lácteos; 

b) 4 a 7, para produtos cárneos; 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Pindamonhangaba/SP - CEP 12420-010 
Telefone (12) 3644.5600 

c) 8 a 9, para produtos provenientes do pescado, para ovos e seus 

derivados, e para produtos apícolas.” 

 

Art. 2º O Anexo Único previsto no artigo 3º do Decreto nº 4.362, de 03 de 

maio de 2007, passa a vigorar com a redação do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 3º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2018. 

 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Marcelo Ribeiro Martuscelli 
Secretário de Desenvolvimento Econômico 
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de julho 

de 2018. 
 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Pindamonhangaba/SP - CEP 12420-010 
Telefone (12) 3644.5600 

 

 

ANEXO ÚNICO 

DECRETO  Nº 5.544, DE 04 DE JULHO DE 2018 

 

 

 

MODELOS DE SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,04m 0,03m 0,02m 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

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

PORTARIA INTERNA Nº 10.505, DE 13 DE JULHO 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 001/2012 para dar continuidade à 

apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 29 de junho de 2018, 

sejam concluídos os trabalhos. 

 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 29 de junho 

de 2018. 

 
 

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018. 
 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  

13 de julho de 2018. 
 

 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

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

PORTARIA INTERNA Nº 10.486, DE 08 DE JUNHO 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 014/2017 para dar continuidade à 

apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 10 de junho de 2018, 

sejam concluídos os trabalhos. 

 
Esta portaria entra em vigor nesta data. 

 
 

Pindamonhangaba, 08 de junho de 2018. 
 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  

08 de junho de 2018. 
 

 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Em clima familiar, “II Festival 
Julino” leva apresentações 
artísticas, comidas típicas 
e momentos de diversão 
para Moreira César

“Uma festa que já está 
virando tradição; fei-
ta com muito carinho 

para agregar às opções de lazer, 
de cultura e de entretenimen-
to oferecidos à população de 
Moreira César”. Foi assim que 
o subprefeito, Nilson Luís de 
Paula Santos, definiu a festivi-
dade.

Organizado pela subprefeitu-
ra, com o apoio do Fundo Social 
de Solidariedade, o evento en-
cerrou as comemorações do ani-
versário de 313 anos de eman-
cipação político-administrativa 
de Pindamonhangaba.

Com entrada franca e diver-
sas atrações, a segunda edição 
da festa aconteceu no último fim 
de semana, na Praça do Cisas, 
no distrito, e levou cerca de seis 
mil pessoas ao local, durante os 
três dias de evento.

Além da praça de alimenta-
ção com barracas e food trucks, 
atrações musicais como César 
Barbosa, Fábio Satim e o can-
tor Bavini agradaram o público. 
Também teve missa e momen-
tos de liturgia e celebração com 
equipe da Paróquia São Vicente 
de Paulo.

“Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, a todos os envolvidos e ao prefeito Isael Domingues 
pelo carinho com a população do Distrito. Também agradeço ao público que curtiu em 
família e com tranquilidade. Agradeço a cada comerciante e a todas as equipes de trabalho, 
incluindo a Polícia Militar pelo reforço que recebemos. A todos, meu muito obrigado!” 

NIlsoN lUís dE PAUlA sANTos – subprefeito
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“Festival Julino”
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