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“Semana Municipal do
Idoso” começa neste sábado
Reprodução Internet

Peça teatral, café, baile,
jump adaptado e palestras. Essas são algumas das atividades
previstas para acontecerem na
“Semana Municipal do Idoso,
que terá início neste sábado
(22).
Promovida pela Secretaria da
Saúde e Assistência Social em
parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o
Conselho Municipal do Idoso,
a iniciativa prevê uma série de
ações de lazer, de entretenimento e de conscientização sobre a
importância de se valorizar e
reconhecer pessoas que tanto
contribuíram e ainda colaboram
para construção de uma sociedade melhor e mais justa para
todos: os idosos.
PÁGINA 3

Congada de Pinda
se apresenta no
“Revelando
São Paulo”
PÁGINA 6

Na manhã deste sábado (22), haverá encontro da melhor idade e jogos de mesa na praça Monsenhor Marcondes

Domingo tem mais uma
edição do “Pinda Hip Hop”
Com o objetivo de fortalecer
e divulgar o gênero artístico,
a quarta edição do “Pinda Hip
Hop” acontecerá no próximo
domingo (23), no Teatro Galpão, a partir das 14 horas.
A proposta é que, não so-

mente os admiradores desse
movimento acompanhem o
evento, mas toda a população,
para possibilitar um novo olhar
sobre arte – que vai além de
apresentações musicais, mas se
manifesta por meio da dança,

como o break; do graﬁsmo e de
batalha de MC’s, entre outras.
O evento, gratuito e aberto
ao público, contará com a presença de diversos artistas do
cenário hip hop.
PÁGINA 7
Divulgação

Arquivo TN

Pets e seus donos poderão caminhar
ao ar livre e praticar atividades

Parque da Cidade
recebe “Cãominhada”
neste ﬁm de semana
Organizada pela
coordenadoria de
Eventos da Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o Fundo Social
de Solidariedade e
a ‘Adote’, o evento
“Cãominhada” acontecerá neste sábado
(22), às 15 horas, no
Parque da Cidade.
Com o objetivo
de reunir, em clima de celebração,
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proprietários de
cachorros, a “Cãominhada” também
será mais uma
oportunidade para
divulgar a campanha de castração
gratuita de animais
que a prefeitura
está fazendo. Além
disso, o evento busca conscientizar a
população sobre o
abandono de animais.
PÁGINA 3

BASQUETE FEMININO VENCE MAIS UM
JOGO DO “CAMPEONATO PAULISTA”
PÁGINA 5
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Editorial
Para todos os gostos
Mais um ﬁm de semana repleto de atividades
em Pindamonhangaba.
Promovida pelas Secretarias de Saúde e
Assistência Social, e de Esportes e o Conselho
Municipal do Idoso, a “Semana Municipal do
Idoso” começa na manhã deste sábado (22), na
praça Monsenhor Marcondes, com o encontro da
melhor idade e jogos de mesa. Diversas atrações
estão programadas para o decorrer da próxima
semana.
Ainda no sábado, terá início a oitava “Semana
Evangélica de Pindamonhangaba”, na Igreja
Apostólica Assembleia de Deus da Restauração,
em Moreira César. Com o tema: “Uma cidade,
Uma família, Uma igreja”, o evento reunirá
várias instituições religiosas, promovendo
atividades que acontecerão em diversos pontos
do município.
Com outra temática, os apaixonados por
‘cãezinhos’ poderão levar seus pets ao Parque
da Cidade para caminhar ao ar livre e praticar
atividades na “Cãominhada”, que também
acontecerá no sábado.
Já no domingo (23), a animação acontecerá
no Teatro Galpão, com a quarta edição do “Pinda
Hip Hop”. O encontro busca fortalecer e divulgar
este gênero artístico e suas manifestações
culturais como apresentações musicais e dança.
Basta escolher o evento que mais se enquadra
ao seu perﬁl e participar!

Conselho do FGTS aprova
linha de crédito para
hospitais ﬁlantrópicos
Divulgação

O Conselho Curador
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço aprovou a criação de uma linha de crédito com recursos do FGTS para atender
a santas casas e hospitais
ﬁlantrópicos. A decisão foi
publicada no Diário Oﬁcial da União dessa quarta-feira (19).
O programa destinará R$ 956.462.500,00 do
orçamento do Fundo para
as entidades beneﬁciadas,
em 2018. A taxa de juros
será de 8,66% ao ano, com
prazo de amortização de 5
a 15 anos.
Os valores podem ser
usados pelas entidades
para reestruturação ﬁnanceira (com mediante
apresentação de plano

de trabalho e de gestão)
e para ﬁnanciamento de
construção ou reforma
das instalações e também
para aquisição de equipamentos, bens de consumo
duráveis e de tecnologia
da informação.
Pelo programa, as
santas casas e hospitais
ﬁlantrópicos devem comprovar a quitação com o
FGTS no ato da contratação do ﬁnanciamento junto ao agente ﬁnanceiro.
O saldo devedor da
operação de crédito deve
ser atualizado todos os
meses, utilizando o mesmo índice da correção dos
saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia.
Mais informações em:
www.mte.gov.br.
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Conselho Municipal e Secretaria de Educação
alinham pontos sobre organização das salas
O Conselho Municipal
de Educação, a Secretaria
Municipal de Educação
e Cultura de Pindamonhangaba e convidados
se reuniram, no dia 30 de
agosto, para buscar alinhamento sobre as organizações das salas para o
ano de 2019.
O evento, realizado na
Casa dos Conselhos foi
presidido pela presidente
do Conselho, a professora Maura Prado Vieira e
contou com a presença do
secretário de Educação e
Cultura, professor Júlio
Valle – que esclareceu dúvidas das professoras em
relação às organizações

das salas de aula para o
ano letivo 2019, entre outros assuntos.
A professora Maura ﬁnalizou a reunião dizendo
que o Conselho Municipal
de Educação, a Diretoria
de Ensino e a Secretaria
de Educação e Cultura
de estão sempre abertos
ao diálogo e às críticas
construtivas em prol da
educação de qualidade.
“Aqui sempre estudamos,
discutimos, e debatemos
em assembleias os temas
encaminhados, para encontrarmos soluções e
esclarecimentos de todos
os assuntos relacionados
à educação”, disse ela.

Divulgação

“Dessa forma, esperamos
que a comunidade, os pais
de alunos e os educadores,
possam receber informações precisas e verdadeiras de maneiras oﬁciais”
enfatizou Maura.
Ela agradeceu a participação dos presentes e

reforçou o convite para
as reuniões do Conselho
de Educação – que acontecem toda última quinta-feira de cada mês, às
18h30, na Sala do CME.
Mais informações pelo
email:
cme@pindamonhangaba.sp.gov.br.

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.

VOLUNTARIADO E POLÍTICA
Esse era o tema escolhido
para escrever eu já havia escrito um bom pedaço, quando resolvi desistir e falar de
coisas que realmente importam. Calma! Política é muito
importante para nosso dia
a dia e temos que nos informar, estudar e participar de
forma ativa para que não
nos arrependamos depois. O
que quero dizer é, não quero
fazer aqui o que temos visto
nas redes sociais, um palco
de acusações e não proposições, por isso vou deixar
para os outros fóruns essa
discussão e vamos continuar falando daquilo que pode
salvar a nossa sociedade de
verdade, o voluntariado
Pode parecer um pouco
forte esta aﬁrmação, mas
eu acredito nela de verdade,
quando nós participamos de
forma ativa na sociedade,
e o ser voluntário é só uma
delas, fazemos nossa so-

ciedade melhorar, crescer,
pois passamos a ver o outro
com mais carinho, com mais
compaixão e com a certeza
de que o outro e eu somos
iguais, temos diferenças de
pensamentos, ideologias,
credos, mas somos seres humanos em busca do
crescimento espiritual e
material, e a grande maioria das pessoas faz isso de
forma honesta e digna,
pronto é isso que somos e
isso nos iguala.
Praticar o voluntariado
em qualquer uma das suas
formas nos coloca frente a
frente com uma realidade
que está ao nosso lado e não
percebemos no dia a dia, nos
faz pensar o quanto somos
frágeis, quanto somos vulneráveis e o quanto temos
de oportunidade para fazer
do próximo e a nós mesmos
seres humanos um pouco
melhores.

Parece complicado mas
não é, depende de pequenas
atitudes do cotidiano para
tornar este mundo um
pouco melhor para todos
nós, a começar ou terminar, como queira, pelo política que permeia nossos
dias, ela está aí, não tem
como tira-la de cena e nem
sei se é preciso, mas sei
que temos que aprender a
lidar com ela com menos
paixão, pois a paixão nos
cega ou nos traz imagens
torpes da realidade e por falar nisso...
Essas distorções de imagens fazem com que o Brasil tenha ﬁcado em segundo
lugar no ranking Ipsos Mori
de “Percepção errada da realidade”, atrás apenas da
África do Sul. Os dados estão disponíveis na pesquisa
“Os perigos da percepção
2017”.
É uma pesquisa e não

um achismo, nós brasileiros mais uma vez ganhando medalha de ouro, (SQN),
mais uma triste medalha
para nosso quadro, temos
uma percepção da realidade muito torpe, pois acreditamos muito facilmente
em tudo, não pesquisamos,
não nos envolvemos para
ter uma critica mais concreta e construída em fatos
e ﬁcamos à mercê de nossas
paixões.
Quando praticamos o
voluntariado temos a oportunidade de ao nos deparar
com a realidade, aprender
com ela, portanto, entende
-la melhor e a partir disto
construir nossa percepção e
critica.
Pratique voluntariado,
você certamente se tornará
um ser humano mais consciente com o tempo. Eu estou fazendo a minha parte.
Vamos fazer juntos?

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2018

Tribuna do Norte

C idade

3

“Semana Municipal do Idoso” começa neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A “Semana Municipal do Idoso” começa
neste sábado (22), promovida pela Secretaria
da Saúde e Assistência
Social em parceria com
a Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer e o
Conselho Municipal do
Idoso.
Na manhã de sábado
(22), na praça Monsenhor Marcondes, acontecerá a abertura da
“Semana Municipal do
Idoso” com o encontro
da melhor idade e jogos
de mesa.
Na
segunda-feira
(24), ocorre na ACCI
(Associação Centro de
Convivência do Idoso)
no Vila Rica, das 14 às
17 horas, o baile e café.
Na terça-feira (25), no
Recinto São Vito em
Moreira César, das 8 às
11 horas, terá café, jump
adaptado e palestra.
Na quarta-feira (26) na
ACCI de Moreira César,

das 9 às 11 horas, ocorrerá café e dança sênior.
Na quinta-feira (27),
no Lar São Vicente de
Paulo, das 14h30 às 17
horas, acontece o baile da primavera e coral
dos idosos. Na sextafeira (28), no Lar Irmã
Terezinha, das 15 às 17
horas, acontece baile comemorativo; no
Teatro Galpão, às 19
horas, terá a apresentação da peça teatral
“Velho eu?” gratuitamente. Na segundafeira (1º/10), nos Salesianos, das 11 às 16
horas, haverá o encerramento da “Semana”.
O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Adilson da Silva,
ressalta que esta semana em comemoração ao
“Dia do Idoso” é muito
importante para a valorização das pessoas que
contribuíram e ainda
colaboram para construção de uma sociedade melhor e mais justa
para todas.

Pinda terá atividades
sobre violência
contra a mulher

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba promoverá
na próxima terça-feira
(25), o “Primeiro Encontro de Articulação da Rede
de Proteção à Mulher” no
auditório da Santa de Misericórdia.
A programação começará às 8 horas com um
coﬀe break; às 8h30 abertura com a diretora de Assistência Social, Ana Paula
Miranda; às 9 horas, palestra com o tema: “Atuação Criminal da Delegacia
de Direitos da Mulher de
Pindamonhangaba”, com
a delegada Maria Elisabeth Bassi; às 9h30, palestra: “Violência Doméstica
e Sexual dentro do SUAS”
,com um representante da
Secretaria de Assistência
Social de Jacareí; às 10

horas, palestra: “Reﬂexão
sobre articulação e fortalecimento da rede proteção à mulher”, ministrada
pela promotora de Justiça, Fabíola Negrão Covas;
às 10h45, palestra: “Atenção à saúde”, pela Saúde
da Mulher; às 11h15, palestra: “A importância da
efetivação das políticas
públicas”, ministrada pelo
Conselho da Mulher.
De acordo com dados
da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
no primeiro semestre
deste ano em comparação com o mesmo período ano anterior Pindamonhangaba teve uma
pequena redução no número de estupros.
Denúncias de agressões
físicas, sexuais ou psicológicas podem ser feitas pelo
número 180 ou na Delegacia da Mulher.
Reprodução/Internet

Entre os temas
debatidos estará:
“Reﬂexão sobre
Articulação e
Fortalecimento
da Rede Proteção
à Mulher”

Reprodução/internet

Evento acontece em parceria entre as Secretarias de Saúde e Assistência
Social, de Esportes e o Conselho Municipal do Idoso

“Semana Evangélica” começa amanhã
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Coordenadoria de
Eventos da Prefeitura
de
Pindamonhangaba, em parceria com as
igrejas evangélicas da
cidade, dará início neste sábado (22), à oitava
“Semana Evangélica de
Pindamonhangaba”.
O evento possui o
tema: “Uma cidade,
Uma família, Uma igreja” e promoverá atividades religiosas que acontecerão em diversos
pontos do município.
Um dos organizadores do evento, Lourival Vighy, aﬁrma que
o principal intuito do
“Gloriﬁca” é reunir as
igrejas evangélicas da
cidade num só propósito: “gloriﬁcar a Deus”.
A programação começa no sábado (22),
às 18h30, com abertura
da “Semana Evangélica” na Igreja Apostólica
Assembleia de Deus da
Restauração, em Moreira César; e segue no

Divulgação

Evento ressalta a união das igrejas e
promove a religiosidade
domingo (23), com cultos locais nas igrejas comemorando a “Semana
Evangélica”.
Na segunda-feira (24),
às 19 horas, haverá sessão
solene na Câmara de Pindamonhangaba. Na terça-feira (25), terá culto de
adoração, às 19 horas, na
praça Euzébio de Oliveira
Marques, no Cidade Nova.
Na quarta-feira (26), terá
novamente cultos locais.
Às 19 horas da quinta-feira (27), será realizado um
culto de adoração com a
banda Levita Soul com o
cantor Wesley Iensen, na

quadra do Araretama. Na
sexta-feira (28), haverá,
mais uma vez, cultos locais.
No sábado (29), último
dia de “Semana Evangélica”, as atividades começarão às 13 horas no Largo
do Quartel, com a Marcha
para Jesus e com músicos
da Igreja da Cidade, Banda Axé Ministério Assembleia de Deus Madureira e
com a equipe Jocum Pindamonhangaba. Ainda no
sábado (29), por volta das
16 horas, a marcha está
prevista para ir em direção ao Parque da Cidade,
chegando lá, as ações se-

rão de adoração com o
Ministério de Louvor
Assembleia de Deus
Madureira, Ministério
Pão da Vida, Ministério
Bem Aventuranças, Ministério Igreja Batista
Pentecostal, banda regional Igreja do Evangelho Quadrangular e
banda Levita Soul; às
20 horas ato profético;
às 20h30 apresentação
cultural e social; às 21
horas show com a banda Discopraise.
O evento é gratuito
e contará também com
exposição cultural da
bíblia, tenda de circo
social Odscea, além de
food trucks e ambulantes na praça de alimentação.
O coordenador de
Eventos, Ricardo Flores, ressalta que o evento é importante, pois
promove a religiosidade. “É uma forma de
destacar a união das
igrejas evangélicas da
cidade, promovendo a
paz e a harmonia entre
todas as pessoas”.

“CÃOMINHADA” É NESTE SÁBADO
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A coordenadoria de
Eventos da Prefeitura de
Pindamonhangaba,
em
parceria com o Fundo
Social de Solidariedade e
com a ‘Adote’, promoverá,
neste sábado (22), às 15
horas, no Parque da Cidade, uma “Cãominhada”.
Os apaixonados por
‘cãezinhos’ levarão seus
pets ao Parque da Cidade
para caminhar ao ar livre,
além de praticar atividades. O evento possui o intuito de reunir, em clima
de celebração, diversos
proprietários de animais.
O coordenador de

Divulgação

Evento cultural e de conscientização busca reunir diversos proprietários de animais

Eventos, Ricardo Flores,
destaca que esta será mais
uma oportunidade para
divulgar a campanha para
castração gratuita que a
Prefeitura de Pindamonhangaba está fazendo
no mês de setembro (para

animais de moradores do
Araretama).
Além de proporcionar descontração para o
público, esta edição da
atividade cultural possui também o objetivo
de conscientizar sobre o

abandono de animais.
A voluntária da causa
animal, Ana Luisa, relata que a expectativa para
este evento é que as pessoas se sensibilizem com
a vida animal e evitem o
maltrato e o abandono.
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P oder Legislativo

Por unanimidade, Lei da Contribuição
de Iluminação Pública é revogada pela
Câmara de Pindamonhangaba
Sessão Ordinária teve, ainda, a votação e aprovação de Emenda e Projeto de
Lei que trata da gratuidade e descontos de 50% do passe escolar para alunos e
professores no transporte coletivo de Pindamonhangaba
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

Em noite movimentada e com a presença de
grande público, a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba realizou na
noite desta segunda-feira,
dia 17 de setembro, a 31ª
Sessão Ordinária no plenário do Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”. Ao todo foram apreciados e votados
6 Projetos de Lei sendo 4
que estavam relacionados
na Ordem do Dia e outros
2 incluídos na pauta de votação.
O item mais aguardado da noite e que foi incluído após os trâmites
legais era o PLC - Projeto
de Lei Complementar – nº
4/2018, de autoria do vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola (PV) que “Revoga a Lei
Complementar n° 57, de 21
de dezembro de 2017, e dá
outras providências. O PLC
também recebeu as assinaturas dos vereadores Carlos Moura – Magrão (PR),
Osvaldo Macedo Negrão
– Professor Osvaldo (PR),
Jorge Pereira Alves – Jorge da Farmácia (PR), Gislene Cardoso – Gi (DEM),
Roderley Miotto Rodrigues
(PSDB), Antonio Alves da
Silva – Toninho da Farmácia (PSDB), Janio Ardito
Lerario (PSDB) e Rafael Gofﬁ Moreira (PSDB).
Após os debates no plenário, o projeto foi aprovado
por unanimidade.
O PLC nº 4/2018 revogou a Lei Complementar
n° 57, de 21 de dezembro
de 2017. Pelo artigo 1º, a
nova Lei Complementar,

A CÂMARA

ﬁca revogada a PLC nº
57/2017 que “altera a Lei
Complementar n° 48, de
16 de dezembro de 2014,
que institui a Contribuição
para Custeio da Iluminação Pública (CIP) prevista
no artigo 149-A da Constituição Federal e dá outras
providências”.
Ordem do Dia
Na Ordem do Dia, o projeto inicial apreciado pelos
parlamentares foi o Projeto de Lei n° 43/2018, do
Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei n°
3.966, de 28 de novembro
de 2002, que institui e regulamenta as Gratuidades
e Descontos no Transporte
Coletivo de Passageiros em
Pindamonhangaba”. Antes
de votar o projeto, os vereadores analisaram uma
Emenda apresentada pelo
vereador Carlos Moura –
Magrão (PR) e subscrita
pelo vereador Rafael Gofﬁ (PSDB). A Emenda n°
03/2018 promoveu a alteração do artigo 1° do PL nº
43/2018. Com isso o artigo
3º da Lei n° 3.966, de 28 de
novembro de 2002, passou
a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 3° - Para os

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.

estudantes e professores
que comprovadamente frequentem ou lecionem em
cursos regulares de ensino
da educação básica, compreendendo desde a educação infantil até o ensino
médio, passando pelo ensino fundamental, e também
ensino superior, assim
como a educação proﬁssional técnica de ensino
médio e o ensino superior
de educação proﬁssional
tecnológica de graduação e
pós-graduação, será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) na compra de cartão de passes da
Empresa Concessionária
do Serviço de Transporte
Coletivo Municipal de Passageiros”. A Emenda e o
Projeto de Lei foram aprovados por 10 votos a zero.
Crédito na Agência
Desenvolve SP
Na sequência, 2 (dois)
Projetos de Lei que tratavam de questões idênticas foram aprovados pelo
plenário. Os Projetos nº
106/2018 e o n° 108/2018,
ambos do Poder Executivo, que “Autorizam o município de Pindamonhangaba a contratar com a
Desenvolve SP – Agência
de Fomento do Estado de
São Paulo -, operações de
crédito com outorga de
garantia e dá outras providências”. Com a aprovação, a Câmara de Pindamonhangaba autorizou o
Chefe do Executivo de Pindamonhangaba a celebrar

com a DESENVOLVE SP
- Agência de Fomento do
Estado de São Paulo. No
primeiro - PL nº 106/2018
-, as operações de crédito
são até o montante de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), destinadas
ao recapeamento asfáltico
da cidade, no âmbito da
Linha “Via SP”, observada a legislação vigente. Já
no segundo projeto – nº
108/2018 – as operações
de crédito são até o valor
de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), destinadas à aquisição de máquina pavimentadora asfáltica, no âmbito da Linha
“Via SP”, observada a legislação vigente, em especial, as disposições da Lei
Complementar n° 101 de
04 de maio de 2000.
Nome de Praça
E, por último, na Ordem
do Dia, foi votado o Projeto de Lei n° 107/2018, do
Poder Executivo, que “Denomina de Maria da Paz
do Nascimento Sant’ana
a praça localizada entre a
Avenida Benedito Bernardo e a Rua Raul Rabello,
no Residencial Cícero Prado, no Distrito de Moreira
César”. Os parlamentares
conﬁrmaram a aprovação
do projeto por 10 votos.
Maria da Paz do Nascimento Sant’ana nasceu
na cidade de Limoeiro,
em Pernambuco, no ano
de 1946. Aos 23 anos de
idade, vítima de violência doméstica do primeiro

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

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).

Após receber ofício nesta quarta-feira, dia
19 de setembro, encaminhado pela Secretária de
Educação e Cultura de Pindamonhangaba em
exercício, Luciana de Oliveira Ferreira, a Comissão
de Educação, Cultura, Turismo e Esportes da
Câmara de Pindamonhangaba – formada pelos
vereadores Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo
Pipas (PR/Presidente), Gislene Cardoso – GI (DEM)
e Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV)
determinou o cancelamento da Audiência Pública
que abordaria a questão envolvendo a “Resolução SE
n° 02/2016 e sobre possíveis Projetos de Leis desta
Casa relativos à Educação no município”. Audiência
seria realizada nesta quinta-feira, dia 20 de setembro
no plenário da Câmara.
Segundo a Comissão, uma nova data será agendada
para que o assunto volte a ser debatido com a
comunidade de Pindamonhangaba.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
32ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
24 de setembro de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018.

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

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

Adiada Audiência Pública para
debater Educação

II. Projeto de Resolução n° 09/2018, da Mesa Diretora, que “Regulamenta
a realização de estágio na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba”.

Vereadores:

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

contato com seus pais e familiares, o qual foi mantido até o ﬁnal de sua vida.
Em 26 de junho de 2013,
Maria da Paz faleceu em
decorrência de um câncer
pulmonar, combatido bravamente durante um mês.
Inclusão:
Crédito Adicional
Outro Projeto de Lei foi
incluído no rol das votações desta segunda-feira,
dia 17: o PL n° 109/2018,
do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura
de Crédito Adicional Suplementar”. Com unanimidade dos vereadores, o
projeto foi aprovado. Assim, o Executivo Municipal
foi autorizado a abrir, por
Decreto, nos termos artigo 42, da Lei nº 4.320/64,
um crédito adicional suplementar no valor de
R$129.000,00 (cento e
vinte nove mil reais), na
Secretaria Municipal da
Saúde e Assistência Social,
no Departamento de Assistência à Atenção Especializada. Segundo o Executivo, os recursos serão
utilizados para adequações
de ações na área mencionada.

I. Projeto de Resolução n° 11/2017, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que
“Dá nova redação ao § 2° do Art. 69 do Regimento Interno”.

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.

marido, refugiou-se com
suas duas ﬁlhas em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, momento
também em que perdeu
contato com seus pais e
familiares. No início, sem
possuir escolaridade, Maria trabalhou em pequenas
lavouras da região, para
sustentar a família. Posteriormente, passou a trabalhar como empregada doméstica e lavadeira.
Maria teve mais três
ﬁlhas, casou-se novamente com Benedito Sant’ana
e, juntos, conquistaram o
primeiro imóvel próprio
da Família, tornando-se
os primeiros moradores
do bairro Vale das Acácias.
Muito religiosa, Maria
também participou de políticas sociais, em parceria
com a igreja evangélica da
qual foi membro, ajudando
famílias carentes da região
com arrecadação e doação de roupas e alimentos. Após 30 anos de sua
mudança para Pindamonhangaba, em 1999, com
o auxílio de um vereador
da época e da Prefeitura
Municipal. Maria da Paz
conseguiu
reestabelecer

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Resolução nº 11/2017
- Esta proposta visa não limitar a participação dos Vereadores a somente
três comissões, isso porque a atividade parlamentar não deve sofrer
restrições. E o Vereador que quiser participar de mais de três comissões,
deve ter o direito a tal. Auxiliando assim, mais intensamente, os trabalhos
realizados nesta Egrégia Casa de Leis.
Projeto de Resolução nº 09/2018 - Este Projeto de Resolução regulamenta
a realização de estágio na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
destinado a estudantes regularmente matriculados a partir do segundo
ano ou terceiro semestre dos cursos de graduação e para estudantes do
ensino médio e da educação proﬁssional técnica de nível médio, cujas
áreas sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na Câmara.

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2018
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Basquete feminino vence Catanduva
no “Campeonato Paulista”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A equipe feminina de
basquete de Pinda venceu
na última terça-feira (18),
o time de Catanduva por
73 x 62 pelo Campeonato Paulista, no ginásio do
“João do Pulo”.
Foram escaladas para
este jogo as atletas: Casanova, Tati Pacheco,
Leticia Lisboa, Licinara,
Thaina, Nazinha, Lorena,
Natalia, Thamires, Tamara, Natasha e Ana Beatriz,
comandadas pelo técnico
Luis Paulo Bondioli.
“Estamos
evoluindo
muito, mas ainda não estamos 100%. Foi um jogo
muito disputado e com
uma equipe com características diferente das outras que já enfrentamos.
Começamos com diﬁculdades para acertar a defesa, mas depois aumentamos a agressividade
defensiva e isso fez nossa
partida melhorar”, avalia
Bondioli.
O próximo jogo
O time que defende
Pinda no “Campeonato
Paulista de Basquete” entra em quadra novamente

Divulgação

Com entrada gratuita, jogo ocorrerá às 16 horas, deste domingo (23), no Centro Esportivo “João do Pulo”
neste domingo (23) contra o Santo André, no ginásio do “João do Pulo”,
às 16 horas. A entrada é
gratuita.

Judocas de Pinda
se destacam no
“Campeonato
Paulista Estudantil”
Divulgação

Equipe de ciclismo marca
presença em provas da região
A equipe de ciclismo
da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba participou no último
ﬁm de semana de duas
competições.
A ciclista Pamella
Karina esteve em Minas
Gerais para participar do

“Iron Bike”, ﬁcando em
terceiro lugar na categoria Sub 30. No domingo
(16), os atletas Paulinho,
Jauro, Bambam, Edson,
Camila e Gabi Cardoso, estiveram no litoral Norte, onde ﬁzeram
parte da “Quarta Prova

Ciclística de Ubatuba”.
Paulinho foi campeão
na categoria Amador
78km; Gabi Cardoso,
vice na Master 78km;
e Camila, vice no Open
Triathlon 78km.
A equipe de ciclismo tem parceria com

a Alfa Modernização,
Arbo Vale, Academia
Moviment, Churrascaria Gramado, Clínica
Veterinária
Sassaki,
Geralis Seguro, Mandaglio Engenharia, Du
Costela e Neumacon
do Campo.
Divulgação

As atletas Tanaís Borges e Bianca Ferreira
conquistaram medalhas
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
No último sábado
(15), os atletas das
categorias de base do judô
da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer
de Pindamonhangaba
participaram do
Campeonato Paulista
Estudantil no ginásio da
Portuguesa, em São Paulo.
O evento contou com
a presença de cerca de
800 atletas das escolas
públicas e particulares
do estado. O campeão
representará São
Paulo nos JEBs (Jogos

Escolares Brasileiros).
Dos oito judocas que
ﬁzeram parte da equipe
de Pindamonhangaba,
Tanaís Borges dos Santos,
na categoria Sub 18
leve, da Escola Estadual
Eloyna Salgado Ribeiro,
e Bianca Ferreira, no Sub
18 meio pesado, da ‘Ryoiti
Yassuda’, conquistaram
medalhas de bronze.
O próximo desaﬁo dos
judocas de Pinda será o
“Campeonato Paulista
Aspirantes” das classes
Sub 15, Sub 18 e Adulto
no dia 29 de setembro,
em São Bernardo do
Campo.

Uma das competições foi a “Quarta Prova Ciclística de Ubatuba”
Divulgação

Pamella Karina participou do
“Iron Bike” em Minas Gerais
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Congada de Pinda integra “Revelando
São Paulo” neste fim de semana

Festival gratuito de cultura tradicional paulista já está acontecendo na capital
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
A 21ª edição do “Revelando São Paulo” começou nessa quarta-feira
(19) e vai até o domingo
(23), com uma aglomeração de artesãos, violeiros,
dançantes e culinaristas
de 162 municípios do Interior e Litoral do estado.
O evento é uma realização
do Governo do Estado de
São Paulo, por meio da
Secretaria da Cultura do
Estado, e terá a participação de Pindamonhangaba
com a exibição da Congada São Benedito.
O festival gratuito reúne caiçaras, caipiras e tropeiros em busca do resgate de tradições que fazem
a diversidade e a pluralidade paulista, incluindo
a gastronomia e as manifestações artísticas regionais. Assim, Pinda estará
representada no “21º Revelando São Paulo” pela
Congada São Benedito
durante o “XX Congado
Paulista”, que acontecerá
no último dia do evento.
Neste ano, o amontoado cultural acontece das 9
às 21 horas, no Parque do
Trote/Mart Center, na localizado na avenida Nadir
Dias de Figueiredo – Vila
Maria/Vila
Guilherme,
zona norte de São Paulo.

Reprodução/Revelando São Paulo

Programação do evento conta com congada, artesãos e violeiros

Museu Mazzaropi participa da “Primavera dos Museus 2018”
O Museu Mazzaropi,
localizado em Taubaté,
participará da “12ª Primavera de Museus” entre
esta sexta-feira (21) e o domingo (23). O tema desta
edição do programa é “Celebrando a Educação nos
Museus”, com o objetivo
de reforçar a contribuição
dos locais no despertar de
interesse para diferentes
áreas do conhecimento e
para a vida em sociedade,
além de evidenciar a importância do patrimônio
cultural.
A programação no museu taubateano envolverá
atividades para crianças e
adultos, incluindo participantes do “Projeto Esperança” e do grupo “Resgatando Taubaté”. O público
fará uma visita monitoraMUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO - CONTRATO Nº
342/2012
Contratada:
DOMINGOS
SÁVIO
DA
SILVA
PINDAMONHANGABA
EPP, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua Dr.
Gustavo de Godoy, nº 33, Centro,
Pindamonhangaba-SP,
inscrita
no
CNPJ/MF sob o nº 57.139.677/0001-22
Objeto do Contrato: O FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO DE RELÓGIOS COM
TERMÔMETRO E PUBLICIDADE EM
VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Divulgação

de terça-feira a domingo,
com a bilheteria aberta
das 8h30 às 12 horas e
permanência no local até
às 12h30. Os ingressos
custam R$ 11 inteira e R$
6 meia, sendo que crianças
de até sete anos e idosos

não pagam. O ponto cultural ﬁca na Estrada Municipal Amácio Mazzaropi,
249 – Taubaté. Mais informações no telefone (12)
3634-3447 e no e-mail:
info@museumazzaropi.
com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2018 (PMP 24354/2018)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
para execução de serviços complementares de obras e engenharia nas áreas externas de diversas
creches, sendo: Lote 01: Creche Arco Íris; Lote 02: Creche Centro; Lote 03: Creche Crispim; Lote
04: Creche Parque das Palmeiras; Lote 05: Creche Liberdade; Lote 06: Creche Mantiqueira”, devido
a inclusão dos quantitativos para qualiﬁcação técnica para o lote 06, ﬁcando marcada a nova data
para entrega dos envelopes até dia 09/10/2018, às 14h, e início da sessão às 14h30.
*** 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:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018 (PMP 14927/2018) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço em locação, montagem,
desmontagem de banheiros químicos para eventos realizados pela Prefeitura no período de 12
meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/10/18 às 08h e início da sessão às 08h30.

da ao espaço para conhecer a vida e a obra do ator
e cineasta Amácio Mazzaropi, bem como equipa-

mentos utilizados em seus
ﬁlmes, e no ﬁnal verão o
episódio “Convento Santa Clara” do projeto “Re-

vendo Taubaté”, da Rever
Produções.
Habitualmente, o Museu Mazzaropi funciona

E A EMPRESA DOMINGOS SÁVIO DA
SILVA PINDAMONHANGABA EPP.

com o objeto o fornecimento e
colocação de relógios com termômetro
e publicidade em vários locais no
Município de Pindamonhangaba;

Diante disto, ﬁca por meio da
presente NOTIFICADA a empresa
DOMINGOS
SÁVIO
DA
SILVA
PINDAMONHANGABA EPP, inscrita
no CNPJ nº 57.139.677/0001-22, para
que, dentro do prazo improrrogável de
15 (quinze) dias para retirar todos os
relógios com termômetro e publicidade
em vários locais no município de
Pindamonhangaba.
A presente NOTIFICAÇÃO será
publicada na forma da Lei, assegurada
a ampla defesa e contraditório à
empresa NOTIFICADA.

Chamada Pública nº 003/2012 (PMP
24321/2012)
OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE
O TERMINO DO CONTRATO.
O
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA,
pessoa
jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF
nº
45.226.214/0001-19,
CONSIDERANDO:
a) que o contrato nº 342/2012 foi
ﬁrmado em 13/12/2012 com a empresa
ora NOTIFICADA, decorrente da
Chamada Pública nº 003/2012 (PMP
24321/2012);
b) que a NOTIFICADA se comprometeu

c) que o presente tem a validade de
12(doze) meses contados a partir da
data de assinatura;
d) que a execução do contrato era até o
dia 12/12/2013 contados a partir da data
de assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos da lei..
f) que o Contrato poderia ser prorrogado
até 12/12/2017;
g) que os referidos relógios com
Termômetro e publicidade se encontra
em péssimo estado de conservação.

Pindamonhangaba-SP, 19 de setembro
de 2018.
João Henrique Ferrari Gontijo
Secretário de Administração em
Exercício

PREGÃO Nº 103/2018 (PMP 17392/2018) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em ‘exames de radiologia
panorâmica sem laudo’, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 08/10/18
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 150/2018 (PMP 24686/2018)
Para “aquisição de eletrodomésticos industriais se faz necessária para equipar o Centro Dia
do Idoso, previsto para ser inaugurado ainda este ano em nosso município”, com entrega dos
envelopes até dia 05/10/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 151/2018 (PMP 24697/2018)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elétrica automotiva,
para manutenções corretivas e preventivas, com reposição, sem exclusividade de peças, e/
ou componentes genuínos ou originais de fábrica para os veículos e máquinas rodoviárias, de
diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba/SP, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 03/10/18
às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2018 (PMP 24762/2018)
Para “aquisição de materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e materiais para campanhas)
para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município, por um período de 12 meses”,
com entrega dos envelopes até dia 05/10/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Maiores

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 114/2015 (PMP 14446/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 17/07/2018, ao contrato 168/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o elevador instalado no
Palacete da Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, para
prorrogação até 27/07/2019, e reajuste de 1,4762%, conforme variação do IPC FIPE, passando
o valor para R$ 9.358,78, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela
contratada, empresa Conexão Elevadores Ltda ME, a Sra Cintia Aparecida de Oliveira.
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 17/07/2018, ao contarto 169/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o elevador instalado
no Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello”, para prorrogação até
27/07/2019, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada,
empresa Elevadores Orion Ltda, o Sr Guilherme Santos Munhoz.

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2018
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“Pinda Hip Hop” é neste fim de semana
O quarto “Pinda Hip Hop”
acontecerá neste domingo (23),
no Teatro Galpão, às 14 horas.
O encontro busca fortalecer
e divulgar este gênero artístico, que não se limita a apresentações musicais, mas se
expande a outras manifestações como a dança e o grafismo (que nessa ocasião não
acontecerá por se tratar de
um local fechado). As demais
modalidades poderão ser vistas no evento.
A ideia é que, não somente
os admiradores desse movimento artístico acompanhem
o evento, mas toda a população
para possibilitar um novo olhar
sobre essa arte. No evento, o
público poderá acompanhar a
batalha de MC’s e de break dance, show de rap e roda de freestyle. Para o organizador, DJ Célio Lopes, o encontro contribui
para a visibilidade e abrangência do hip hop.
O “Pinda Hip Hop” contará
com a presença do mestre de
cerimônia Enigê, do Dj Rboy
e o encerramento ficará por
conta da artista Killa Bi, de
Pindamonhangaba, e que
vem representando muito
bem a cena do rap nacional,
com originalidade no melhor
estilo golden era. O festival é
gratuito e aberto ao público.
O Teatro Galpão ﬁca na rua
Luiza Marcondes de Oliveira,
2.750 – Parque das Nações.

Divulgação

Iniciativa busca fortalecer e divulgar o gênero artístico e suas manifestações culturais

28

OUT

9H00

Parque da Cidade
Pindamonhangaba

TREINÃO

RO

SA

CORRENDO PELA PREVENÇÃO

PONTOS DE INSCRIÇÕES:
Professor Robinho (RK Runner's)

(12) 99186-6398

Professora Erika (Sou + Turma da Corrida)

(12) 98190-0506

Professora Lauri e Gustavo (Espaço FIT )

(12) 98255-3051

Vanderlei (Turma da Corrida)

(12) 99151-3483

Fundo Social de Solidariedade

(12) 3643-2223

REALIZAÇÃO:

APOIO:
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S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Alegria, alegria
O príncipe Danilo
completou mais um
ano de vida no dia 11
de setembro. Sua mãe
Geise, seu pai Fábio,
seus irmãos Nikolas e
Eduardo e toda a sua
família desejam um
mundo de diversão e
de alegria

“Mesversário”
Parabéns para a princesinha Antonella que comemorou cinco meses de vida no dia 5 de setembro. Os pais
Rayenne e Dione (foto), a vovó Denise Furtado e toda a
família estão muito felizes.

Bênçãos inﬁnitas
Para Marcela Rufato, aniversariante do dia 24 de setembro.
Ele recebe os cumprimentos do
esposo Roberto, dos ﬁlhos Vitor
e Laura, dos seus pais, irmã,
tios, primos e de todos os seus
amigos, em especial da equipe
do Gabinete.

Muita luz

Novo ciclo

Para o diretor de Tecnologia da Informação da
Prefeitura, Caio Malheiros, aniversariante do dia 23
de setembro. Que seus novos 365 dias sejam de muita
paz, alegria e bênçãos. É o desejo de toda a sua família e dos seus amigos.

Quem também completa mais um ano de vida no
dia 24 de setembro é Douglas Silva (Sorriso Negro).
Sua mãe Maria Vicentina, seu pai Jair, seus ﬁlhos Bia,
Bianca e Juninho e todos os seus amigos e familiares
desejam paz, alegria muitas conquistas.

Mais e mais aventuras!
Cumprimentos especiais para Suelayon, aniversariante deste dia 21 de setembro. Seu marido,
seus ﬁlhos e netos lhe desejam bons momentos de
diversão. Inclusive, sua colega Edna almeja grandes caminhadas, passeios e andanças na vida da
funcionária pública.

Princesa Jujú!
Quem comemorou mais um ano de vida no dia 16
de setembro foi a gatíssima Ana Júlia, a Jujú. Seus
pais Roberta e Marcelo, seus irmãos Taimã, Matheus
e Ana Beatriz, além de seus amigos e familiares desejam muita alegria e festas, sempre.

Muitos anos de vida!
Um parabéns duplo - dos ﬁlhos Yuri (à esquerda) e
Matheus (à direita) para o André, marido da Karina,
que completa 36 anos no dia 23 de setembro.

