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Cras do Araretama promove 
“Mostra de Talentos” 

PANCADAS DE CHUVA
UV 10

PREVISÃO DO TEMPO 

18º 

PINDAMONHANGABA

28º

Fonte CPTEC/INPE

Com viés socioedu-
cativo, as atividades 
oferecidas pelas ofi cinas 
do Paif (Programa de 
Atendimento Integral da 
Família) visam promover 
a socialização e a integra-
ção das pessoas, fazendo 
com que elas saibam tra-
balhar o coletivo.

Na tarde da última 
quarta-feira (26), aten-
didos por esses projetos 
e pelo Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) do bairro Arareta-
ma, participaram da 
“I Mostra de Talentos”, 
que buscou valorizar ain-
da mais as crianças, os 
jovens e os familiares dos 
benefi ciários. 

O encontro foi promo-
vido pelas assistentes so-
ciais que atuam no local e 
pelos alunos das ofi cinas 
oferecidas pelo Cras.
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Cerca de 50 pessoas participaram das atividades oferecidas no espaço

Sábado tem ‘Marcha pra Jesus’ dentro 
da programação da “Semana Evangélica” 

Realizada pela Coordenadoria de 
Eventos da Prefeitura, em parceria 
com instituições religiosas da cidade, 
a “Semana Evangélica” de Pindamo-
nhangaba termina neste sábado (29). 

Nesta sexta-feira (28), haverá cul-
tos 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, Ban-
da Axé Ministério Assembleia de Deus 
Madureira e com a equipe Jocum Pin-
damonhangaba.

Akim/AgoraVale

Prefeitura inaugura praça 
no CDHU Cícero Prado

A praça Maria da Paz do 
Nascimento Sant´anna, lo-
calizada no CDHU do Lo-
teamento Cícero Prado, 
em Moreira César, será 
inaugurada oficialmente 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, neste sábado 
(29), às 10h30. 

A realização da obra fi -
cou por conta da equipe da 
Subprefeitura de Moreira 
César, que revitalizou a área, 
atendendo solicitação dos 
moradores do entorno. Fo-

ram realizados pintura da 
quadra já existente, restauro 
do playground e da academia 
ao ar livre, piso em concreto, 
formação de canteiros gra-
mados, instalação de bancos, 
construção de uma quadra 
de basquete de rua e de vô-
lei, e uma área para treino e 
apresentações de capoeira. 

A iniciativa foi realizada 
com mão de obra da Subpre-
feitura e materiais próprios 
do Departamento de Servi-
ços Municipais.

Novo local de lazer homenageia a pernambucana Maria da 
Paz do Nascimento, que veio para Pindamonhangaba em 1946

GINÁSTICA ARTÍSTICA DE PINDA É 
OURO NO “TROFÉU DESTAQUE”

 MOREIRA CÉSAR RECEBE “FESTA 
DE SÃO VICENTE DE PAULO” 
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Quando - 3 a 11 de agosto de 2018.
Onde - País – Peru / Província de Loreto / Cidade – Iqui-

tos / Bairro – Belén / Selva Amazônica.
Depois de ter contado um pouco do lugar onde fi quei este 

tempo agora continuo a falar das experiencias.
A musica é um grande facilitador da comunicação e da 

junção das pessoas, em importar o idioma, a musica traz 
celebração e era um dos canais que facilitava muito a inte-
ração, mesmo que tosca, mais barulhenta do que ritmada, 
mas ela atraia e trazia as pessoas ao encontro dos palhaços 
e todos se divertiam muito até mesmo pela falta da musica-
lidade.

Outro local mágico foi a visita ao asilo São Francisco 
de Assis, também na região de Belén mas no alto onde não 
inunda, um asilo até que bem construído, com belas áreas 
verdes e muito bem cuidado, até onde conseguimos obser-
var. Os atendentes que nos acompanharam muito solícitos 
e animados, os moradores, bem, aí como em qualquer outro 
asilo no mundo, tem suas histórias nem sempre as mais feli-
zes, abandono da família ou do estado, mas principalmente 
a solidão indesejada é o que marca a grande maioria. 

La também a música trouxe conexão, mas o toque, o 
olhar sincero e o ouvir verdadeiro fi zeram toda a diferen-
ça no atendimento, sentar e ouvir muito mais do que falar, 
tentar entender e quando falava tentar falar de forma mais 
branda e amorosa possível, pois ali reinava uma vontade de 
ser acatado e não contestado.

As brincadeiras surgiam no meio da conversa, desde as 
mais faladeiras (mulheres) aos mais recatados (homens), 
todos tinham o que contar e muito para dividir. Delicia que 
não vimos o tempo passar, foi-se a tarde toda e fi caram as 
fotos e as histórias guardadas para sempre com certeza.

A visita ao centro de saúde, que funcionava como um mini 
hospital dentro do bairro de Belén baixa, na parte inundá-
vel, fi cou a impressão de estar em um hospital ou posto de 
saúde do Brasil, tudo igual, salvo ele estar a 3 metros do 
chão, o restante, a falta de funcionários, a fi la de espera,  
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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.

simplicidade, um pouco da falta de cuidado, eram nítidos e 
deixavam claros a fraqueza ou a falta de preocupação do 
estado com o principal de nossa vida, a saúde. Não que as 
coisas não aconteçam, sim acontecem, mas daquela forma 
que já conhecemos, demorado, sem prazos e com pouca im-
portância. Triste ver lá também esta realidade, não que eu 
esperasse grande diferença com tudo o que já havia visto do 
lado de fora.

Certamente esqueci algum detalhe, pois foram 11 dias de 
muitas atividades, muitas emoções, muita interatividade e 
por mais que eu procurasse anotar o dia-a-dia, muito me 
escapou e fi cou na lembrança e muito em a cabeça conforme 
conto ou falo de minha experiencia.

O aprendizado, a sensibilidade afl orada, o amor trans-
passado pelo olhar, o toque sensível e necessário, a energia 
irradiada, o aprender fazendo, o se abrir para o aprendiza-
do natural e essencial, a troca necessária, são o que fi cam 
para ser transmitido a partir de agora de diversas formas, 
por onde eu andar. Sei que não sou igual depois desta via-
gem, e quem sabe virão outras onde poderei transformar e 
ser novamente impactado e transformado, pois somos um 
livro em construção e nunca estaremos prontos, portanto 
vou continuar escrevendo a minha história.

Divulgação

Fim de semana tem “Treinão de Crossfi t da Apae” em Pinda

Reunião mensal do projeto 
“Coalizão Pinda” acontece 
nesta sexta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Neste sábado (29), 

o primeiro “Treinão de 
Crossfi t da Apae” agitará o 
“Setembro Verde” em Pin-
damonhangaba. Com re-
alização da Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) em parce-
ria com a Academia Cross-
Fit Tyranno, o evento visa 
a conscientização a res-
peito da inclusão social de 
pessoas com defi ciência. A 

atividade física consciente 
acontecerá na praça Mon-
senhor Marcondes, a par-
tir das 9 horas.

Este mês carrega a cor 
esverdeada com o intuito 
de aumentar a visibilida-
de da importância e ne-
cessidade da inserção das 
diferenças na sociedade 
contemporânea. Assim, a 
cidade terá seu momento 
refl exivo com um treino 
aberto, disponível a toda 
comunidade, de crossfi t, 
uma atividade de con-

dicionamento físico de 
movimentos funcionais, 
constantemente variados 
e de alta intensidade. O 
palco da interação será a 
popular “Praça da Casca-
ta”, localizada no centro 
do município.

Para mais informações 
a respeito desta ação da 
Apae de Pindamonhanga-
ba, as redes sociais da ins-
tituição estão com conteú-
dos e mantêm atualizações 
sobre este evento inédito e 
outras atividades autorais.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A reunião do “Coalizão 

Comunitária Antidrogas” de 
Pindamonhangaba referente 
ao mês de setembro aconte-
cerá nesta sexta-feira (28), 
às 18 horas. O auditório da 
Santa Casa de Misericórdia 
da cidade será o ponto de 
encontro da discussão, que 
abrangerá o planejamento 
de estratégias de prevenção 
ao uso de entorpecentes. E 
avaliações de eventos recen-
tes voltados ao tema também 
estarão na pauta da noite.

O encontro envolverá a 
organização de atividades 
que a instituição municipal 

desenvolverá nos próximos 
anos. O esboço de ações es-
tratégicas para 2019 e 2020 
ocupará o delineamento de 
exercícios futuros ao lado de 
propostas reunidas por um 
conjunto de adolescentes e 
jovens para táticas de pre-
venção ao consumo de dro-
gas em Pindamonhangaba.

Outra pauta da noite será 
a análise do encontro de jo-
vens “Em Busca do Melhor” 
realizado no dia 15 de setem-
bro, bem como de um passeio 
ciclístico no bairro das Cam-
pinas. Aberta a toda popula-
ção, a agremiação ocorrerá 
na Santa Casa, localizada na 
rua Major José dos Santos 
Moreira, 466 – centro.

Atividade de condicionamento físico será aberta a população

Reprodução/internet

Trabalhando junto                   

Buscando proporcionar uma troca de 
ideias e visando o aperfeiçoamento da 

forma de aprovação dos projetos no município, 
a Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu o 
“Primeiro Workshop sobre Aprovação de Projetos 
e Apresentação de Procedimentos” adotados pelo 
Departamento de Licenciamento.

O evento – que aconteceu nessa quarta-
feira (26) –, foi uma realização da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
em parceria com a Associação de Profi ssionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
município, e reuniu dezenas de participantes, que 
avaliaram a iniciativa como positiva.

 
A atividade possibilitou aos profi ssionais 

darem sugestões para melhorar o atendimento 
por parte da prefeitura no que diz respeito à 
questões como aprovações de projetos. 

A proposta é que todas as sugestões sejam 
revisadas buscando “melhorar cada vez mais o 
atendimento dos munícipes”. Com isso, espera-
se “o crescimento da construção civil na cidade, 
sempre trabalhando dentro da legalidade e da 
transparência”.
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Prefeitura inaugura 
praça no CDHU 
Cícero Prado

 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura, neste sába-
do (29), às 10h30, a praça Maria 
da Paz do Nascimento Sant´an-
na. O novo espaço público está 
localizado no CDHU do Lotea-
mento Cícero Prado, em Moreira 
César, entre a rua Raul Rabelo e a 
avenida Benedito Bernardo, pró-
ximo à Escola Municipal Prof. 
Lauro Vicente de Azevedo.

A praça foi construída pela 
equipe da Subprefeitura de Mo-
reira César, que revitalizou a 
área, atendendo solicitação dos 
moradores do entorno. Foram 
feitos pintura da quadra já exis-
tente, restauro do playground e 
da academia ao ar livre, piso em 
concreto, formação de canteiros 
gramados, instalação de ban-
cos, construção de uma quadra 
de basquete de rua e de vôlei, e 

uma área para treino e apresen-
tações de capoeira. A iniciativa 
foi realizada com mão de obra 
da Subprefeitura e materiais 
próprios do Departamento de 
Serviços Municipais.

Homenageada

O novo local de lazer recebeu 
a denominação de Maria da Paz 
do Nascimento. A homenage-
ada nasceu em Pernambuco, 
em 1946, e veio para Pindamo-
nhangaba, precisamente para 
Moreira César, refugiando-se de 
violência doméstica do primeiro 
marido, trazendo suas duas fi-
lhas e perdendo o contato com 
os pais e demais familiares.

Para sustentar a família, 
trabalhou na lavoura, foi em-
pregada doméstica e lavadeira. 

Casou-se novamente, teve mais 
três filhas e, ao lado do marido 
Benedito Santana, foram os pri-
meiros moradores do Vale das 
Acácias. Muito religiosa, Maria 
da Paz participou de políticas 
sociais, ajudando famílias ca-
rentes da região, por meio de 
arrecadação e doação de roupas 
e alimentos, junto com a igreja 
evangélica da qual fazia parte.

Após 30 anos em Pindamo-
nhangaba, com a ajuda de ve-
readores e da Prefeitura, conse-
guiu restabelecer contato com 
seus pais e familiares, que foi 
mantido até o fim de sua vida. 
Ela faleceu em 26 de junho de 
2013, em decorrência de um 
câncer pulmonar, combatido 
bravamente durante um mês. 
Deixou um legado de honradez, 
honestidade e caridade.

Novo espaço público será ponto cultural para moradores de Moreira César

Divulgação

“Glorifica” termina 
neste sábado

COLABOROU COM O 
tExtO: BRUNA SiLVA

O “Glorifica”, popularmente 
conhecido como “Semana Evan-
gélica”, termina neste sábado 
(29). O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Coordenadoria 
de Eventos, em parceria com 
igrejas evangélicas da cidade.

Nesta sexta-feira (28), have-
rá cultos locais. No sábado (29), 
último dia de “Semana Evangé-
lica”, as atividades começarão 
às 13 horas, no Largo do Quar-
tel, com a “Marcha para Jesus” 
e com músicos da igreja da Ci-
dade, Banda Axé Ministério As-
sembleia de Deus Madureira e 
com a equipe Jocum Pindamo-
nhangaba.

Ainda no sábado (29), por 
volta das 16 horas, a marcha 
está prevista para ir em direção 
ao Parque da Cidade. Chegan-
do lá, as ações serão de adora-
ção com o Ministério de Louvor 
Assembleia de Deus Madureira, 

Ministério Pão da Vida, Minis-
tério Bem Aventuranças, Minis-
tério igreja Batista Pentecostal, 
banda regional igreja do Evan-
gelho Quadrangular e banda Le-
vita Soul. Já às 20 horas, será a 
vez de ato profético; às 20h30, 
apresentação cultural e social; 
às 21 horas, show com a banda 
Discopraise.

O evento, que neste ano 
abordou o tema “Uma cidade, 
Uma família, Uma igreja”, pro-
move atividades religiosas em 
diversos pontos do município. O 
coordenador de Eventos, Ricar-
do Flores, ressalta que o “Glori-
fica” é importante, pois promo-
ve a religiosidade. “É uma forma 
de destacar a união das igrejas 
evangélicas da cidade, promo-
vendo a paz e a harmonia entre 
todas as pessoas”.

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 alimen-
tação.

Atração principal é a banda Discopraise, às 21 horas

CEU das Artes recebe 
exibição de filme do 
“Ponto MIS”

COLABOROU COM O 
tExtO: ViCtOR GOBBO

Nesta sexta-feira (28), o fil-
me brasileiro “Última Parada 
174” será exibido no CEU das 
Artes, às 14 horas. A exibição 
gratuita pertence ao projeto 
“Ponto MIS”.

Baseado em fatos reais, o 
filme conta a história de San-

dro do Nascimento, sobrevi-
vente da chacina da Candelá-
ria, que sequestra um ônibus 
no Rio de Janeiro, mantendo 
uma mulher sob a mira do seu 
revólver, no ano de 2000. A 
classificação do filme é para 
maiores de 16 anos. 

O CEU das Artes fica na ave-
nida das Orquídeas, no Vale das 
Acácias.

“Última Parada 174” será apresentado nesta sexta-feira (28)

Divulgação

Reprodução/internet

Workshop DE AprovAção DE 
projEtos tEM sAlDo positivo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Planejamento, promoveu na 
quarta-feira (26), o primeiro 
workshop sobre aprovação de 
projetos e apresentação dos 
procedimentos adotados pelo 
Departamento de Licenciamen-
to. O evento teve parceria com 
a Associação de Profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Pindamonhangaba.

A intenção do workshop foi 

proporcionar uma troca de 
ideias e o aperfeiçoamento da 
forma de aprovação dos pro-
jetos no município. De acordo 
com a Secretaria de Infraestru-
tura e Planejamento, Marcela 
Franco, o saldo do evento foi 
positivo. “Os profissionais 
puderam ter acesso a toda a 
logística interna da Secretaria 
de Planejamento, mais precisa-
mente do Departamento de Li-
cenciamento, que é o responsá-
vel pela aprovação de projetos, 

e também apresentados os er-
ros mais comuns por parte dos 
profissionais, que dificultam o 
bom andamento do processo, e 
também os acertos e as formas 
mais adequadas para a apro-
vação de forma mais rápida”, 
explicou.

A secretária destacou, ain-
da, que a iniciativa possibilitou 
que os profissionais pudessem 
dar sugestões para melhorar 
o atendimento por parte da 
prefeitura, como por exemplo, 
modificar o dia de atendimento 
para as aprovações de projetos. 
“Recebemos todas as sugestões 
e vamos revisar nossas condu-
tas, para melhorarmos cada 
vez mais nosso atendimento”, 
completou Marcela. “A Secre-
taria de Planejamento está 
sempre à disposição para aju-
dar os profissionais liberais e 
empresas que têm projetos para 
aprovar na cidade. O resultado 
esperado é o crescimento da 
construção civil em nossa cida-
de, sempre trabalhando dentro 
da legalidade e da transparên-
cia”, concluiu a secretária.

Objetivo da palestra foi 
aperfeiçoar a aprovação de 
projetos em pinda

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

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou na noite de se-
gunda-feira, dia 24 de se-
tembro, a sua 32ª Sessão 
Ordinária. Constaram da 
pauta da Ordem do Dia 
dois projetos, sendo que 
o Projeto de Resolução n° 
11/2017, de autoria do ve-
reador Rafael Goffi  Morei-
ra, que “Dá nova redação 
ao § 2° do Art. 69 do Regi-
mento Interno”, foi retira-
do a pedido do autor. 

Outro Projeto de Re-
solução n° 09/2018, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que “Regulamenta a 
realização de estágio na 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba”, re-
cebeu aprovação de todos 
os vereadores presentes. 
Este Projeto de Resolução 
regulamenta a realização 
de estágio na Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, destinado a 
estudantes regularmente 
matriculados a partir do 
segundo ano ou terceiro 
semestre dos cursos de 
graduação e para estudan-
tes do ensino médio e da 
educação profi ssional téc-
nica de nível médio, cujas 
áreas sejam compatíveis 
com as atividades desen-
volvidas na Câmara.

Comenda 
João do Pulo
Durante a Sessão, o 

Presidente da Câmara, 
vereador Carlos Moura – 
Magrão (PR), concedeu 
uma questão de ordem, 
para que o vereador Rafa-
el Goffi  (PSDB) procedes-
se a entrega da Comenda 

Câmara aprova por unanimidade 
regulamentação para seleção e 

contratação de estagiários
Durante a Sessão Ordinária, o atleta Matheus Theotônio da Silva recebeu a 

Comenda “João Carlos de Oliveira - João do Pulo”

“João Carlos de Oliveira 
- João do Pulo”, confor-
me Decreto Legislativo nº 
02/2018, de 15 de maio 
de 2018, de autoria do 
vereador Rafael Goffi  Mo-
reira, ao senhor Matheus 
Theotônio da Silva, atle-
ta pindamonhangabense 
e supervisor das equipes 
de base da CBJ - Confede-
ração Brasileira de Judô, 
pelos relevantes serviços 
prestados e por sua signi-
fi cante atuação na Confe-
deração Nacional de Judô, 
atuando como Gestor Téc-
nico Nacional de Eventos, 
destacando nosso municí-
pio nacionalmente.

Matheus Theotônio 
da Silva
Nasceu em 1982, é fi lho 

do casal Marcos Theotô-
nio da Silva e Ângela Ma-
ria Teixeira Brazão, tem 
dois irmãos também ju-
docas: Marcos Theotônio 
da Silva e Marcelo The-
otônio da Silva. Pratica 
judô desde 1986, quando 
se iniciou nas escolinhas 
de esportes de Pindamo-
nhangaba, quando repre-
sentou a cidade nos Jogos 
Regionais e Jogos Aber-

tos do Interior de 1998 
a 2012. É Faixa Preta 3º 
DAN. Matheus tem as se-
guintes classifi cações em 
seu currículo: Campeão 
dos Jogos Universitários 
Brasileiro (JUB’S) - 2010, 
Campeão dos Jogos Aber-
tos do Interior – 2010, 
Campeão Brasileiro Uni-
versitário – 2011, Vice-
campeão do Troféu Bra-
sil – 2011 e Campeão dos 
Jogos Abertos Brasileiro 
JAB’S – 2012.

Representando a Se-
leção Brasileira de Judô, 
Matheus foi campeão do 
World Cup de El Salvador 
– San Salvador 2012, 3º 
colocado no World Cup de 
Buenos Aires – Argentina 
2012, participou também 
das seguintes competi-
ções: World Cup de Mia-
mi – EUA 2012, Grand 
Prix de Abu Dhabi – Emi-
rados Árabes, Pan-Ameri-
can Open de Montevidéu 
– Uruguai 2013, Pan-A-
merican Open de Buenos 
Aires – Argentina 2013 e 

Pan-American Open de El 
Salvador – San Salvador 
2013.

Matheus Theotônio 
possui as seguintes gradu-
ações acadêmicas: Gradu-
ação em Educação Física e 
Esporte – EIEFD – Escue-
la Internacional de Educa-
ción Física Y Deporte – La 
Habana – Cuba, Bacharel 
em Educação Física pela 
UNITAU, Especialização 
em Fisiologia do exercício 
e Treinamento Resistido – 
CECAFI – FMUSP – São 
Paulo – SP, Extensão Uni-
versitária em Preparação 
Física para Atletas de Es-
porte de Combate – EE-
FEUSP – MBA em Gestão 
Empresarial – FGV e Cur-
so Avançado em Gestão 
Esportiva (CAGE) – COI 
- Comitê Olímpico Inter-
nacional.

Atualmente Matheus 
Theotônio ocupa o cargo 
de Gestor Técnico e Na-
cional de Eventos na Con-
federação Brasileira de 
Judô.
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)ago/2018jul/2018jun/2018mai/2018abr/2018mar/2018fev/2018jan/2018dez/2017nov/2017out/2017set/2017

Inscritas em
Restos a Pagar não

Processados -
2017 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 442.087,10 433.451,29 593.907,26 521.184,51 439.019,24 447.382,08 440.000,93 435.207,33 433.795,77 519.712,71 504.489,57 430.286,47 5.640.524,26

   Pessoal Ativo 442.087,10 433.451,29 593.907,26 521.184,51 439.019,24 447.382,08 440.000,93 435.207,33 433.795,77 519.712,71 504.489,57 430.286,47 5.640.524,26

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 359.470,07 348.123,04 463.403,57 430.284,63 347.107,83 365.278,78 354.974,88 350.568,79 348.930,03 430.168,49 410.889,34 345.328,90 4.554.528,35

      Obrigações Patronais 82.617,03 85.328,25 130.503,69 90.899,88 91.911,41 82.103,30 85.026,05 84.638,54 84.865,74 89.544,22 93.600,23 84.957,57 1.085.995,91

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

      Pensões

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração
   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 442.087,10 433.451,29 593.907,26 521.184,51 439.019,24 447.382,08 440.000,93 435.207,33 433.795,77 519.712,71 504.489,57 430.286,47 5.640.524,26

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 416.572.973,49

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 416.572.973,49 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 5.640.524,26 1,35

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 24.994.378,41 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 23.744.659,49 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 22.494.940,57 5,40

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

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

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

 

ORDEM DO DIA
33ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 94/2018, do Poder Executivo, que “Altera e acrescenta 
dispositivos na Lei Ordinária n° 5.318/11 que dispõe sobre a Organização, 
Estruturação, Plano de Empregos Públicos, Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba e 
dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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meses) (a)ago/2018jul/2018jun/2018mai/2018abr/2018mar/2018fev/2018jan/2018dez/2017nov/2017out/2017set/2017

Inscritas em
Restos a Pagar não

Processados -
2017 (b)
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      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 359.470,07 348.123,04 463.403,57 430.284,63 347.107,83 365.278,78 354.974,88 350.568,79 348.930,03 430.168,49 410.889,34 345.328,90 4.554.528,35

      Obrigações Patronais 82.617,03 85.328,25 130.503,69 90.899,88 91.911,41 82.103,30 85.026,05 84.638,54 84.865,74 89.544,22 93.600,23 84.957,57 1.085.995,91

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

      Pensões

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração
   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 442.087,10 433.451,29 593.907,26 521.184,51 439.019,24 447.382,08 440.000,93 435.207,33 433.795,77 519.712,71 504.489,57 430.286,47 5.640.524,26

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 416.572.973,49

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 416.572.973,49 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 5.640.524,26 1,35

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 24.994.378,41 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 23.744.659,49 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 22.494.940,57 5,40
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 RESOLUÇÃO N.º 04, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
Regulamenta a realização de estágio na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a 
seguinte RESOLUÇÃO: 
 Art. 1° O estágio na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba é regido por esta 
Resolução.
 Art. 2° O estágio é 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 profi ssional técnica de nível médio, cujas áreas sejam compatíveis com as 
atividades desenvolvidas na Câmara.
 Art. 3° Portaria estabelecerá as áreas de atuação dos estagiários, seu plano de 
atividades, o número de vagas concedidas e os critérios para a realização do processo seletivo 
e gerenciamento do programa de estágio.
 Parágrafo único. O processo seletivo e o gerenciamento do estágio poderão ser 
realizados diretamente pela Câmara Municipal ou por empresa especializada.
 Art. 4° O estudante, aprovado em processo seletivo constituído de prova específi ca, 
é admitido ao estágio mediante declaração de que não é benefi ciário de bolsa de estudo ou 
outro auxílio de natureza semelhante, apresentação de currículo e assinatura de termo de 
compromisso, pelo qual tomará ciência de suas responsabilidades e normas disciplinares.
 Art. 5° A jornada semanal de estágio não ultrapassará quatro (04) horas diárias e 
vinte (20) horas semanais.
 Art. 6° A Câmara pagará mensalmente ao estagiário bolsa no valor fi xado na Tabela 
de Salários.
 § 1° As faltas não justifi cadas serão descontadas do pagamento da bolsa.
 § 2° O pagamento da bolsa será interrompido a partir da data de encerramento do 
estágio.
 § 3° O estagiário receberá auxílio-transporte, valor defi nido através da Portaria, em 
conformidade com os termos da Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.
 § 4° O estagiário receberá Cesta Básica.
 Art. 7° O termo de compromisso durará até:
 I- 30 de junho, para os estudantes em ciclos semestrais que ingressarem na 
Câmara no primeiro semestre do ano letivo;
 II- 31 de dezembro, para os estudantes em ciclos semestrais que ingressarem na 
Câmara no segundo semestre do ano letivo e para os estudantes em ciclos anuais.
 Parágrafo único. A duração do estágio poderá ser prorrogada, mas não excederá 
dois anos.
 Art. 8° O estágio será encerrado:
 I- ao fi nal do período estipulado no termo de compromisso de estágio;
 II- havendo interesse da Administração;
 III- pela falta de aproveitamento do estagiário na Câmara ou nas atividades 
escolares;
 IV- por conclusão ou interrupção das atividades escolares;
 V- a pedido do estagiário;
 VI- ante o descumprimento, pelo estagiário, de qualquer cláusula do termo de 
compromisso de estágio;
 VII- por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
 Parágrafo único. Encerrado o estágio, será entregue ao estudante termo de 
realização com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 
de desempenho.
 Art. 9° A aferição de frequência dos estagiários será realizada mediante controle de 
ponto.
 Art. 10 A Câmara enviará à instituição de ensino, com periodicidade semestral, 
relatório de atividades, do qual terá vista o estagiário.
 Art. 11 A Câmara certifi cará a instituição de ensino sobre o encerramento do estágio 
pelo estudante.
 Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Resolução onerarão as 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
 Art. 13 A Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, será aplicada nos 
casos não previstos nesta Resolução.
 Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2018.
                  Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO             
               Presidente   
Projeto de Resolução n.º 09/2018, de autoria da Mesa Diretora.
Publicado no Departamento Legislativo. 

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 94/2018 - Este Projeto de 
Lei se refere à necessidade de adequação e modifi cação da Lei Ordinária 5.318/11, 
conforme preceitua seu art. 61 e visa garantir de maneira efetiva os direitos 
dos docentes, devidamente reconhecidos por Lei, objetivando a valorização e a 
qualifi cação profi ssional do docente integrante do quadro de carreira do magistério 
público municipal. Trata-se de garantir a reestruturação do quadro docente 
municipal e a melhoria dos serviços públicos prestados à população, contemplando 
as necessidades da gestão, a valorização da profi ssão e os anseios dos docentes. 
Oferece, portanto, uma nova condição aos docentes, por meio de um plano de 
carreira igualitário, com critérios bem defi nidos de promoção e progressão funcional 
e uma contribuição signifi cativa à sua formação profi ssional. 
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“Semana Municipal do Idoso” 
promove atividades até dia primeiro

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a “Semana municipal do 
idoso”, promovida pela Secreta-
ria da Saúde e assistência Social 
em parceria com a Secretaria de 
esportes e lazer e o Conselho 
municipal do idoso, promoverá 
atividades para a população de 
Pindamonhangaba neste fim de 
semana.

a programação teve início no 
último sábado (22) e prossegue 
com as atrações neste fim de se-
mana. na sexta-feira (28), no 
lar irmã terezinha, das 15 às 
17 horas, acontece um baile co-
memorativo. ainda na sexta-fei-
ra, às 19 horas, o teatro Galpão 
recebe a apresentação da peça 
teatral “velho eu?”. o espetá-
culo conta a história de quatro 
senhores que vivem no maras-
mo da vida de aposentados. re-
clamam do salário, do futebol e 
das dores. no dia do encontro 
em comemoração aos cinquen-
ta anos de formatura, um deles 
encontra alguns instrumen-

tos musicais. então, revivem a 
nostalgia dos anos anteriores e 
decidem aprender a tocar estes 
instrumentos até que realizem 
um sonho da juventude: formar 
uma banda. o teatro Galpão 
que está localizado na rua luiza 
marcondes de oliveira, 2.750, 
Parque das nações. os ingres-
sos devem ser retirados uma 
hora antes da apresentação da 
peça, na bilheteria do teatro.

na segunda-feira (1º/10), 
nos Salesianos, das 11 às 16 
horas, terá o enceramento da 
“Semana municipal do idoso”. 
Para o momento, está prevista a 
participação das instituições de 
Pindamonhangaba que fazem 
parte da causa em comemora-
ção ao “Dia do idoso”. o presi-
dente do Conselho municipal do 
idoso, adilson da Silva, ressalta 
que esta semana em comemo-
ração ao “Dia do idoso” é muito 
importante para a valorização 
das pessoas que contribuíram e 
ainda colaboram para constru-
ção de uma sociedade melhor e 
mais justa para todos.

Ginástica artística 
de Pinda é ouro no 
“Troféu Destaque”

A abertura da programação aconteceu no sábado (22), na praça Monsenhor Marcondes

Fundação José Carlos da rocha

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

No último fim 
de semana, a 
equipe de ginás-
tica artística da 
Secretaria de 
Esportes de Pin-
damonhangaba 
participou da 
“Terceira Etapa 
do Troféu Desta-
que de Ginástica 
Artística”, em 
Paulínia.

Os represen-
tantes da cidade 
nesta competição 
foram: Alowany 
Tsubota, Ketsury 
Tsubota, Rodrigo 
Bordão e Wesley 

de Castro, com o 
técnico Marcelo 
Ronconi. Sendo 
os resultados: 
Alowany Tsubota 
conquistou ouro 
no solo, nas argo-
las e individual 
geral e prata nas 
paralelas e na 
barra-fixa; já Ro-
drigo Bordão con-
quistou ouro nas 
argolas, prata no 
cavalo com alças e 
bronze individual 
geral.

Desta forma, 
os ginastas con-
quistaram quatro 
medalhas de ouro, 
três de prata e 
uma de bronze.

Ao todo, os ginastas conquistaram 
oito medalhas na competição

EsColA dE EsportEs Está CoM 
insCriçõEs AbErtAs pArA tAEkwondo

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

A Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e 
Lazer de Pindamo-
nhangaba está com 
inscrições abertas 
para aulas gratuitas 
de taekwondo, no 
Centro Esportivo 
“Zito”, em Moreira 
César.

As novas turmas 
que a Semelp dá 
início atenderão 
meninos e meni-
nas de 7 a 17 anos 
de idade. As aulas 

acontecerão às ter-
ças e quintas-feiras, 
às 19 horas, ou às 
sextas-feiras, às 9 
horas. As inscrições 
podem ser feitas na 
secretaria do Cen-
tro Esportivo, os 
responsáveis devem 
apresentar duas 
fotos 3x4, cópia do 
RG ou certidão de 
nascimento.

O centro esportivo 
“Zito” está localizado 
na avenida Doutor 
José Adhemar César 
Ribeiro, 800 - Morei-
ra César. pindenses de 7 a 17 anos podem se cadastrar na modalidade

Divulgação

Ginástica rítmica consegue destaque na “Copa São Paulo”

Meninas da semelp 
trouxeram bons resultados 
para pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a equipe de ginástica rítmi-
ca da Secretaria de esportes da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba (Semelp) esteve presente, no 
último fim de semana, na “Copa 
São Paulo de Ginástica rítmi-
ca”, evento em que as meninas 
conquistaram bons resultados 
para o município.

na categoria infantil ini-
ciante, mariana marin compe-
tiu com o individual de mãos 
livres e maças, conquistou o 
quarto lugar no geral das duas 
séries sendo quinto lugar nos 
mãos livres e quarto lugar no 
aparelho maças.

na categoria infantil elite, 
isabel tsukayama conquistou o 

título de campeã no geral, além 
do segundo lugar nos mãos li-
vres e primeiro lugar no apare-
lho maças. Julia Gabriely ficou 
com o quarto lugar no geral e 
conquistou o quarto lugar nas 
maças e quarto lugar no mãos 
livres.

na categoria adulto elite, 
Pindamonhangaba contou com 
três representantes: lavínia 
Karen, que conquistou o ter-
ceiro lugar na fita, Beatriz Gica, 
que ficou em quarto lugar no 
aparelho maças e maria edu-
arda, que ficou em sexto lugar 
na fita e em quinto no aparelho 
maças.

“Considerando que foi uma 
competição bem longa, pois ha-
via muitas ginastas e de ótima 
qualidade, tivemos no geral um 
ótimo resultado. temos ainda 
muito que melhorar, a ginástica 
rítmica é uma modalidade que 
não é fácil”, comenta a técnica 
de ginástica rítmica de Pinda, 
Simone rosa.

Divulgação

Divulgação
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005161-75.2015.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a LUCIANA KUNZLER NICOLINI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº
26.195.208, inscrita no CPF/MF sob o nº 261.420.578-81, residente na Rua Engenheiro Orlando Drumond Gurgel, nº 77, bairro
Parque São Domingos, nesta Comarca, CEP 12410-310, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: a executada, foi avalista da empresa CONSTRUTORA INNOVARE
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.699.146/0001-70 no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS firmado em 02 de abril de 2015, no valor de R$ 189.260,67 (cento e oitenta e nove mil, duzentos
e sessenta reais e sessenta e sete centavos) referente à conta 0216-0- 97.462-5, carteira/contrato 385/9.038.183, o qual não
foi pago, importando o débito até 09/12/2015 em R$ 206.708,17 (duzentos e seis mil setecentos e oito reais e dezessete
centavos), razão pela qual fica a executada citada para que no prazo de 03 (três) dias, contados após o prazo do presente edital,
pague a dívida, sob pena de penhora. Arbitrados os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art.
20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.). Poderá opor embargos à execução no prazo de 15 dias contados após o término
do presente edital. O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá a executada requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A).cujo valor deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da
parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. O não pagamento de qualquer das
prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início
dos atos executivos, imposta a executada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedação
à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º, do Código de Processo Civil). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de setembro de 2018.

                        JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
26 + 27 / 09 / 2018.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no 
próximo dia 04 de outubro de 2018 às 15h, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018. Todos estão 
convidados.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

26/09/2018
13:09:58

2º Quadrimestre de 2018LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Dívida Consolidada - Exceto RPPS
Até o 3º QuadrimestreAté o 2º Quadrimestre

Saldo do Exercício de 2018
Até o 1º Quadrimestre

Saldo do 
Exercício Anterior

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.162.458,24 4.570.317,524.672.869,32
      Dívida Mobiliária
      Dívida Contratual 6.162.458,24 4.570.317,524.672.869,32
      Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos
      Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 27.291.165,04 54.551.540,7453.232.905,07
      Ativo Disponível 40.570.372,82 54.427.058,0853.412.750,91
      Haveres Financeiros 218.840,97 218.840,97218.840,97
      (-) Restos a Pagar Processados 13.498.048,75 94.358,31398.686,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II) -21.128.706,80 -49.981.223,22-48.560.035,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 416.572.973,49402.201.457,46
% da DC sobre a RCL 1,101,16
% da DCL sobre a RCL -12,00-12,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (%) 120,00 120,00120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL 6.162.458,24 4.570.317,524.672.869,32
      Parcelamento de Dívidas 3.088.641,73 4.570.317,524.672.869,32
            De Tributos
            De Contribuições Sociais 3.088.641,73 4.570.317,524.672.869,32
                  Previdenciárias 3.088.641,73 1.610.158,141.664.707,39
                  Demais Contribuições Sociais 2.960.159,383.008.161,93
            Do FGTS
      Demais Dívidas Contratuais 3.073.816,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 16.923.545,00 3.917.721,585.804.496,23
      Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000 3.842.716,68 498.138,79
      Insuficiência Financeira
      Depósitos 17.847,30 36.858,5930.258,76
      Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores 13.062.981,02 3.880.862,995.276.098,68
      Antecipação de Receita Orçamentária  - ARO
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

26/09/2018
13:09:58

2º Quadrimestre de 2018LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Dívida Consolidada - RPPS
Até o 3º QuadrimestreAté o 2º Quadrimestre

Saldo do Exercício de 2018
Até o 1º Quadrimestre

Saldo do 
Exercício Anterior

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DC (I)
      Passivo Atuarial
      Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 68.022,20 62.627,4365.017,41
      Ativo Disponível 68.022,20 62.627,4365.017,41
      Haveres Financeiros
      (-) Restos a Pagar Processados
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
      Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000
      Insuficiência Financeira
      Depósitos
      Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores
      Antecipação de Receita Orçamentária  - ARO

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II) -68.022,20 -62.627,43-65.017,41

ISAEL DOMINGUES MARIA DE FATIMA BERTOGNA TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
PREFEITO SECRETÁRIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO DIRETORA DE CONTABILIDADE CONTADOR CRC: 143626/O-4/SP

CPF: 087.657.868-74 CPF: 865.952.538-87 CPF: 298.252.268-38
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
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13:09:58

2º Quadrimestre de 2018LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Dívida Consolidada - RPPS
Até o 3º QuadrimestreAté o 2º Quadrimestre

Saldo do Exercício de 2018
Até o 1º Quadrimestre

Saldo do 
Exercício Anterior

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DC (I)
      Passivo Atuarial
      Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 68.022,20 62.627,4365.017,41
      Ativo Disponível 68.022,20 62.627,4365.017,41
      Haveres Financeiros
      (-) Restos a Pagar Processados
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
      Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000
      Insuficiência Financeira
      Depósitos
      Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores
      Antecipação de Receita Orçamentária  - ARO

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II) -68.022,20 -62.627,43-65.017,41

ISAEL DOMINGUES MARIA DE FATIMA BERTOGNA TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
PREFEITO SECRETÁRIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO DIRETORA DE CONTABILIDADE CONTADOR CRC: 143626/O-4/SP

CPF: 087.657.868-74 CPF: 865.952.538-87 CPF: 298.252.268-38
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 177/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021770 DATA PROTOCOLO: 10/08/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000118-1-9 DATA VALIDADE 12/09/2019
CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA CONFORT
CNPJ/CPF: 76625362891
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 117
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA CONFORT CPF: 76625362891
RESP. TÉCNICO: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA CONFORT CPF: 76625362891
CBO:  CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 06/2974 - SP   
     
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 178/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021919 DATA PROTOCOLO: 10/08/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000191-1-9 DATA VALIDADE 25/09/2019
CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:   THATIANE DA ROSA LOPES REIS
CNPJ/CPF: 34006741847
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 117
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: THATIANE DA ROSA LOPES REIS CPF: 34006741847
RESP. TÉCNICO: THATIANE DA ROSA LOPES REIS CPF: 34006741847
CBO:  CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 06/2974 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 179/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 021919 DATA PROTOCOLO: 10/08/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000191-1-9 DATA VALIDADE 25/09/2019
CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:   THATIANE DA ROSA LOPES REIS
CNPJ/CPF: 34006741847
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 117
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: THATIANE DA ROSA LOPES REIS CPF: 34006741847
RESP. TÉCNICO: THATIANE DA ROSA LOPES REIS CPF: 34006741847
CBO:  CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 06/2974 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - epto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 180/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 029372 DATA PROTOCOLO: 25/09/2017
Nº CEVS: 353800601-865-000191-1-9 DATA VALIDADE 12/09/2019
CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:   SIMONE GUEDES ZACARDI
CNPJ/CPF: 30254832881
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA SILVA ANDRADE N°: 185
COMPLEMENTO: SALA 04 BAIRRO:    VILA BORQHESE
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: SIMONE GUEDES ZACARDI CPF: 30254832881
RESP. TÉCNICO: SIMONE GUEDES ZACARDI CPF: 30254832881
CBO:  CONS. PROF.: CRP N º INSCR .: 78416 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 181/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000103-1-6 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 182/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 02966 DATA PROTOCOLO: 26/01/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000103-1-6 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/07    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 183/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000088-1-8 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 184/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000072-1-8 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP  
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 185/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000065-1-3 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP   
    
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 186/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000031-1-5 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP   
    
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 187/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 05872 DATA PROTOCOLO: 21/02/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000015-1-1 DATA VALIDADE 17/09/2019
CNAE: 8640-2/05    SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA
EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65057333/0002-83
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: DIRK HELGE KALITZKI CPF: 02610014856
RESP. TÉCNICO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 09385822837
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 66.135 - SP   
     
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/09/2018, 
O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de setembro  2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 126/ 18

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) FRANCISCO JOSÉ 
DE AVILA, responsável pelo imóvel situado a RUA GUILHERME JOSÉ GAMA 
PESTANA, S/N, Lote , Bairro JARDIM ROSELY inscrito no município sob a sigla 
SE11.09.11.054.000, para que efetue a limpeza da calçada do referido imóvel  e 
a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 24 horas a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 71º e 72º da Lei 1.411 de 
10/10/1974. 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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 125/18 - Calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) FRANCISCO JOSÉ DE 
AVILA,  responsável pelo imóvel, situado a Rua Guilherme José Gama Pestana, s/nº, 
Bairro Jardim Rosely,  inscrito no município sob a sigla SE110911054000,  quadra  , 
lote , para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.

Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

 

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

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “17ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
3. Edital FUMCAD 2019; 
4. Assuntos pertinentes ao Conselho; 
5. Informes gerais. 

 
 

Data: 02/10/2018 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 124/2018 (PMP 
20678/2018) 
Foi firmado o contrato 124/2018, 
de 11/09/2018, para “aquisição de 
cadeiras de rodas e cadeiras de 
banho”, no valor de R$ 4.955,24, 
vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Abraão 
César do Nascimento ME, o Sr Abraão 
César do Nascimento. 
Foi firmado o contrato 125/2018, 
de 11/09/2018, para “aquisição de 
cadeiras de rodas e cadeiras de 
banho”, no valor de R$ 6.791,90, 
vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Carvalho 
& Filho Comercial Ltda, a Sra Roberta 
Arthur de Souza Carvalho. 
Foi firmado o contrato 126/2018, 
de 11/09/2018, para “aquisição de 
cadeiras de rodas e cadeiras de 
banho”, no valor de R$ 29.355,46, 
vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa 
Salles & Salles Comércio de Produtos 
Cirúrgicos Ltda, o Sr Thiago Campos 
Salles. 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aviso de Audiência Pública para aprovação de Lei Complementar  revogando as 
cláusulas restritivas de desdobro, desmembramento nos Loteamentos Terra dos 
Ipês I, Residencial Santa Tereza e Cidade Nova e as cláusulas restritivas quanto à 
construção de uma única habitação por lote e seu uso estritamente residencial no 
Loteamento Habitacional Terra dos Ipês I.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público 
que em 04 de outubro de 2018, às 18:00 horas no auditório da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, 1º andar, Centro, 
Pindamonhangaba – SP realizar- se - á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação 
de proposta de revogação das cláusulas restritivas de desdobro, desmembramento 
nos Loteamentos Terra dos Ipês I, Residencial Santa Tereza e Cidade Nova e as 
cláusulas restritivas quanto à construção de uma única habitação por lote e seu uso 
estritamente residencial no Loteamento Terra dos Ipês I. No loteamento Cidade Nova, 
além da clausula restritiva de desdobro, revogaremos a exigência de recuo para 
construção de  6,00 m na frente e 6,00 m nos fundos.
As propostas para revogação que serão objeto de AUDIENCIA PÚBLICA estão 
disponíveis para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de 
Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária no horário de expediente, até o dia 03 de outubro de 2018, das 8:00 hs às 
11:00 hs e das 14:00 hs às 17:00 hs.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do email fundiarias@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente no Departamento de 
Regularização Fundiária no horário de expediente , até o dia 03 de outubro de 2018 
às 17:00 horas.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2018

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal
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COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Com o tema “São Vi-

cente, incentivador do 
apostolado leigo”, a fes-
tividade religiosa em re-
ferência ao santo seguirá 
com celebrações até este 
domingo (30), em Pin-
damonhangaba. As ati-
vidades organizadas pela 
Paróquia São Vicente de 
Paulo acontecem em Mo-
reira César, no período da 
noite.

Nesta sexta-feira (28) e 
também no sábado (29), a 
programação contará com 
confi ssões às 18h30, nove-
na às 19 horas e missa às 
19h30. Sendo que, o even-
to principal deste dia 28 

de setembro será a bênção 
dos estudantes, presidida 
pelo Padre Gonçalves. E, 
no penúltimo dia da “Fes-
ta de São Vicente de Pau-
lo”, a celebração especial 
se voltará para a bênção 
de objetos em geral.

No dia ofi cial e de en-
cerramento da festivida-
de, a agenda de atividades 
comemorativas envolverá 
uma procissão às 19 ho-
ras e uma missa solene 
às 19h30. Além do mais, 
mais cedo, no período da 
manhã, o distrito sediará 
o “XXXIII Passeio Ciclísti-
co da Festa de São Vicen-
te de Paulo”. O começo do 
exercício está previsto para 
acontecer às 9h30, com sa-
ída da praça do Cisas.

A comunidade católica 
da Vila Rica já preparou a 
programação da festa do 
padroeiro São Francisco 
de Assis. A novena litúr-
gica começa nesta sex-
ta-feira (28) com missa 
às 19h30, presidida pelo 
padre Leandro Alves de 
Souza e segue até o dia 6 
de outubro, com missas 
sempre às 19h30,  celebra-
das por padres locais e da 
região.

A festa será no dia 7 de 
outubro, com procissão às 
18 horas e, na chegada à 
igreja, santa missa de en-
cerramento presidida pelo 
pároco monsenhor Eu-
genio Santos, sendo con-

vidados todos os devotos 
de São Francisco de Assis 
e animada pelo coral São 
Francisco.

Durante os dias da 
novena haverá quermes-
se com venda de comes e 
bebes e bingo no salão da 
igreja.

No dia 14 de outubro, 
às 14 horas está progra-
mado um bingo especial 
beneficente com vários 
prêmios para os partici-
pantes. As cartelas estão 
sendo vendidas por R$ 
6 pelo pessoal das pas-
torais.

Os organizadores con-
vidam toda a população 
para prestigiar o evento.

Cras Araretama promove “Mostra de Talentos” Festa de São Francisco de 
Assis acontece no Vila Rica

“Festa de São Vicente de Paulo” 
vai até domingo em Pinda

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na tarde da última 

quarta-feira (26), o Cras 
(Centro de Referência 
de Assistência Social) do 
bairro Araretama, rece-
beu a “I Mostra de Talen-
tos”. O momento foi pro-
movido pelas assistentes 
sociais que atuam no local 
e pelos alunos das ofi cinas 
oferecidas pelo CRAS.

Cerca de 50 pessoas 
acompanhavam entusias-
madas as atividades que 
estavam sendo oferecidas 
no espaço do Cras. “Even-
tos como este são uma 
forma de socialização da 
comunidade, além de dar 

oportunidades, porque es-
sas ofi cinas são ofertadas 
pelo Paif (Programa de 
Atendimento Integral da 
Família) oportunizando 
essas famílias a partici-
parem”, explica a diretora 
de Assistência Social da 
Prefeitura, Ana Paula Mi-
randa.

A assistente social e 
organizadora do evento, 
Mônica Nunes, afi rmou 
que a proposta era fechar 
com “chave de ouro” as 
ofi cinas promovidas pelo 
“Pead” e pelo “Ação Jo-
vem”. As atividades ela-
boradas pelas ofi cinas são 
de viés socioeducativo a 
fi m de promover a socia-
lização e integração das 

pessoas, fazendo com que 
elas saibam trabalhar o 
coletivo.

Representantes do IA3, 
Senac e de uma coope-
rativa de reciclagem de 
Taubaté participaram do 
evento explicando sobre 
a importância do traba-
lho colaborativo. A tarde 
no Cras-Araretama con-
tou também com apresen-
tações dos participantes 
da ofi cina que puderam 
mostrar seus talentos pela 
interpretação de músicas, 
capoeira e embaixadi-
nhas, além de pintura de 
desenhos para crianças.

A participante do “Pead” 
e do Renda Cidadã, Ro-
sangela Cardoso, diz que 

o aprendizado das ofi cinas 
do Cras possibilita que 
os integrantes do grupo 
possam aplicá-lo na vida 
cotidiana, sobre como 
lidar com o dinheiro e a 
reutilização de materiais 
recicláveis.

Atualmente, existem 
cinco Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
distribuídos por Pindamo-
nhangaba e a função destes 
centros é atender a popu-
lação com oferta de serviço 
de proteção básica, ou seja, 
tudo que as famílias neces-
sitam de atendimento social 
é feito pelo Cras. “O Cras é 
a porta de entrada dessas 
famílias”, destaca Ana 
Paula.

Cerca de 50 pessoas assistiram as apresentações culturais

Arquivo TN

Oito presidenciáveis 
participam de 
debate no SBT

JUCÉLIA BATISTA
***

O debate estava marca-
do para iniciar às 17 horas 
e 45 minutos, horário de 
Brasília. Mas bem antes 
disso, mais precisamente 
por volta das 15h30, jor-
nalistas de diversos veí-
culos de comunicação do 
Estado de São Paulo (e 
internacionais, informou 
a assessoria) começavam 
a se aglomerar na portaria 
do SBT – emissora de Síl-
vio Santos – apresentador 
que, segundo alguns fun-
cionários que ‘rendiam 
conversa’ –, “não gosta 
muito de política!” 

Gostando ou não, a 
cada quatro anos, o Brasil 
se vê dentro de um cená-
rio de pessoas politizadas. 
De especialistas em direi-
tos e deveres. Em propos-
tas que mudarão de vez o 
país (para melhor!). Tra-
ta-se das eleições para a 
Presidência da República.

Quem estava ali nos 
bastidores – e eram cen-
tenas de profi ssionais 

entre jornalistas, cinegra-
fi stas, técnicos de áudio, 
de luz, fotógrafos, pro-
dutores, diretores, cama-
reiras, seguranças – em 
sua maioria precisava es-
colher o melhor ângulo, 
captar a melhor imagem, 
conseguir resposta para 
a melhor pergunta; mes-
mo que ela fosse gritada 
do outro lado da grade de 
proteção que separava os 
presidenciáveis dos de-
mais cidadãos. 

Quem eram eles? Os 
principais candidatos à 
Presidência nas eleições 
2018: Álvaro Dias (Po-
demos); Cabo Daciolo 
(Patriotas); Ciro Gomes 
(PDT); Fernando Haddad 
(PT); Geraldo Alckmin 
(PSDB); Guilherme Bou-
los (PSOL) Henrique Mei-
relles (MDB); e Marina 
Silva (Rede).  

Em meio ao tumul-
to provocado por quem 
tentava conseguir uma 
“exclusiva” com os can-
didatos, outros nomes do 
cenário político nacional 

passavam pela multidão 
quase que de forma invi-
sível. Entre eles, os sena-
dores Eduardo Suplicy e 
José Serra, e o vice de Ma-
rina, Eduardo Jorge. Mas, 
bastava algum jornalista 
vê-los para gritar aos outros 
que tinha um ‘boa fonte’ ali 
esperando pela foto ideal 
e por aquela pergunta que 
todo brasileiro quer saber... 

O debate dessa quar-
ta-feira (26), promovido 
pelo SBT em parceria com 
a Folha de S. Paulo e o 
UOL, teve três blocos e foi 
transmitido ao vivo pela 
TV e nas redes sociais da 
emissora. 

O candidato Jair Bol-
sonaro (PSL), que fi gura-
se entre os principais nas 
pesquisas de intenção de 
voto, não participou do 
debate porque segue in-
ternado no hospital Albert 
Einstein, em São Paulo.

O debate durou quase 
duas horas, e os candida-
tos responderam per-
guntas entre si e de jor-
nalistas.

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Trabalho nos bastidores envolve bem mais cortesia que a disputa à Presidência do País

Discreta, Fran (funcionária da emissora) aguarda o fi m do debate para trabalhar um pouco mais

Jornalistas de diversos veículos atualizavam as notícias em tempo real
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidades!

E muita alegria para a linda 
Natália, que completou 24 anos 
no dia 27 de setembro. A jovem 
recebe os cumprimentos dos avós, 
José Orlando e Eloisa Helena, 
e de sua mãe, Luciana Ferreira 
(Secretaria de Educação da Pre-
feitura de Pindamonhangaba).

Bênçãos infi nitas

Para o jornalista da Tribuna do 
Norte, Altair Fernandes, que completa-
rá mais um ano de vida neste sábado, 
29 de setembro. Felicidade, sabedoria 
e muitas bênçãos são  votos dos seus 
fi lhos, da sua família e dos seus colegas 
da Tribuna, da Ajop e da APL. 

Hoje é seu dia!

Quem comemora mais um ano nesta 
sexta-feira, dia 28 de setembro, é a jovem 
Aline Cristina Bezerra de Souza Monteiro. 
O “maridão” Flávio Silva, os pais Robson 
(com ela na foto) e Silvia, os avós, tios e 
amigos do Sindicato dos Servidores dese-
jam muita saúde, felicidade e sucesso!!!

Muita luz e sabedoria

Para a aniversariante do dia 1º de 
outubro, Cláudia Vieira Domingues, 
primeira-dama de Pindamonhangaba 
e presidente do Fundo Social de Solida-
riedade. Ela recebe os cumprimentos do 
esposo Isael, dos fi lhos Matheus e Viní-
cius, de toda a sua família e de amigos, 
em especial da equipe do Fundo Social. 

Tudo de bom!

Para Dora Cortez Silveiras, que com-
pleta mais um ano de vida neste dia 28 de 
setembro. Ela recebe os cumprimentos e 
o desejo de muitas bênçãos do esposo, dos 
fi lhos, das noras, dos netos e os amigos de 
academia do “João do Pulo”.  

Feliz aniversário

Para o gatinho João Paulo, que 
comemora 3 aninhos no dia 30 de se-
tembro. Os pais Erika e Carlos Júnior, 
a família, as “titias” e os amiguinhos 
da escolinha Iniciativa estão em festa e 
muito felizes e pedem a Deus que aben-
çoe o pequeno João Paulo com muita 
saúde, alegria e amor.

Parabéns

Felicidades para a jornalista Laís 
Souza, que comemora aniversário 
nesta sexta-feira, dia 28 de setembro. 
Sucesso!

Bênçãos sem fi m!

Que a luz divina ilumine o caminho 
de Margarete Rogerio. Os familiares 
e amigos da aniversariante do dia 2 
de outubro esperam que a paz alcance 
seus objetivos. Já suas amigas Edna e 
Dayane agradecem pela oportunidade 
de conhecer e acompanhar sua bondade 
e seu carinho! 

Novo ciclo

Quem completa mais um ano de vida 
neste domingo dia 30 de setembro é 
Josué Bondioli (Secretaria de Serviços 
Públicos). Sua esposa Rosi, seus fi lhos e 
todos os seus amigos e familiares dese-
jam muita luz e paz.  

Mais uma primavera!

Silvia Regina Pereira completou 
mais uma primavera no dia 26 de 
setembro. Ela recebe os parabéns de 
todos os familiares, do seu esposo Toni 
(foto) e em especial da amiga, Marlene 
Muassab.

Bodas de Prata

Toda a felicidade 
do mundo para o 
casal Maria Anto-
nia e Gilson Ozanan 
pelos 25 anos de 
casados, comemo-
rados no dia 25 de 
setembro, ao lado 
dos fi lhos Gabriel e 
Vanessa, familiares 
e amigos.

Mais um ano de vida

O marido Márcio e os fi lhos Gabriel, Pedro e 
Ana parabenizam Regina Pereira por mais um 

aniversário, celebrado no dia 26 de setembro.

Duplo Parabéns

Para Therezinha, do Esporte de 
Moreira César, que completa 71 anos de 
vida, nesta sexta-feira, 28 de setembro, 
e 25 anos de trabalho na Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Ela está muito feliz 
e diz que seu foco é “muito trabalho e 
dedicação” pelo que faz. Felicidades, 
dona Therezinha! 

Muita paz

Para Vicente Corrêa da Silva (Fis-
calização Fazendária) pelo seu aniver-
sário, no dia 26 de setembro. Que seu 
novo ciclo seja de muita paz, alegria 
e conquistas. São os votos de todos os 
seus familiares e dos seus amigos.  

Felicidade ao casal

Marcelle e Felipe se casam neste dia 29 de se-
tembro. Quem deseja bênçãos eternas são os pais 
da noiva e do noivo: Rosa e Mauricio; e Regina e 
Waldir; os irmãos João Vitor, Bruna e Mariana e 
todos seus amigos e familiares.
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