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PÁGINA 5

Primeira ação do “Castramóvel” 
é realizada no Araretama

Os moradores do bairro 
Araretama em Pindamonhan-
gaba receberam, no último fi m 
de semana, a primeira ação do 
“Castramóvel” – utilizado para 
a castração gratuita de cães e de 
gatos dos munícipes. 

De acordo com informações 
da Prefeitura, a procura foi tão 
grande que as inscrições esgota-
ram-se antecipadamente. 

Cerca de 400 animais, entre 
cães e gatos, foram inscritos e 
recebidos pela equipe de vete-
rinários e de atendentes – que 
também exibiu vídeos sobre a 
posse responsável dos animais.

PÁGINA 3

Divulgação

PÁGINA 3

Fundo Social de 
Solidariedade 
promove palestras 
para idosos

Anderson ‘Montanha’ 
sagra-se campeão do “Latino 
Americano de Jiu-Jitsu”

Além da prática esportiva, projeto incentiva a 
arrecadação de materiais recicláveis

Com o intuito de orientar 
as crianças sobre o cuidado 
com o meio ambiente e com 
a prática esportiva, o “Es-
porte do Bem” realizou, na 
última semana, mais uma 
edição do evento esportivo.

Desta vez, a ação realizada 
pela Secretaria de Esporte e 
Lazer de Pindamonhangaba 
contou com a parceria de dez 
escolas da Rede Municipal de 
Ensino.

As atividades aconteceram 

na quinta-feira (27) no Ginásio 
de Esportes “Pai João”, na Vila 
São Benedito, com as escolas 
Padre Zezinho e Serafi m Fer-
reira; e na sexta-feira (28), as 
escolas municipais Maria Zara, 
Paulo Freire, Gilda Piorini, An-
dré Franco Montoro, Augusto 
César, Dulce Pedrosa e Regina 
Célia, foram divididas entre a 
quadra do “Juca Moreira” e 
o Centro Esportivo “João do 
Pulo”. 

Dez escolas da Rede Municipal 
de Ensino participam 
do “Esporte do Bem”

PÁGINA 5
Divulgação

EXAME PREVENTIVO ‘PAPANICOLAU’ PODE 
SER COLHIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL

PÁGINA 2

“Verão 2019”: Pátio Pinda recebe des� le 
de apresentação das novas tendências

Isandréa Carla - Fotografi a

Incluindo abertura e encerra-
mento pela cantora Anna Brito 
(da dupla Anna e Saulo), o Sho-
pping Pátio Pinda recebeu, no 
último sábado (29), um desfi le 
com os principais lançamentos 
da nova coleção “Verão 2019”. 

Diversas lojas e marcas 
apresentaram roupas, calça-
dos e acessórios que serão ten-
dência na estação mais quente 
do ano. 

O desfi le contou com a par-
ticipação de modelos de todo 

o Vale do Paraíba – convida-
das e preparadas por Jéssica 
Ferraz e por Alexandre Amaral 
– organizadores da seletiva 
municipal do concurso “Miss 
São Paulo Infantil-Teen”. 

PÁGINA 6

Conselho Regional de 
Medicina Veterinária 

já aprovou e agendou 
novas ações. Assim 

que a prefeitura 
defi nir os bairros, as 

datas serão divulgadas  
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A plenária solene da Academia de Letras
Em clima primaveril aconteceu na noite de sexta-feira (28) a reunião plenária solene do mês de se-

tembro da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras. O evento litero-cultural realizado na sede 
da APL, Palacete 10 de Julho, constou de palestra, posse de acadêmico, premiação literária, poesia e 
música. A seguir o leitor confere alguns momentos da plenária com fotos do jornalista Luís Cláudio 
do Portal R3:

Trânsito e outros assuntos serão 
debatidos na reunião do Conseg

Arrecadação da bilheteria patrocinará viagem de bailarinas 
que representarão o Brasil no “All Dance World”

Mais duas bailari-
nas de Pindamonhan-
gaba poderão repre-
sentar o município e 
o País em um festival 
internacional de balé: 
Mariana Moreira e 
Maria Eduarda Foll-
mann – da Compa-
nhia Lago do Cisne, de 
Moreira César.

Elas participarão 

do “All Dance World”, 
que acontecerá em 
Orlando, nos Estados 
Unidos, em novembro 
deste ano. 

Para ver suas per-
formances e contri-
buir para a realização 
deste sonho, participe 
da “Gala Entre Ami-
gos”, que acontecerá 
no próximo sábado 

(6), às 19h30, no Tea-
tro Galpão.  

O ingresso custa 
$15; e o valor arreca-
dado no evento servi-
rá para patrocinar a 
viagem dessas baila-
rinas ao festival.    

Para outras in-
formações acesse a 
fanpage: Cia de Dan-
ça Lago do Cisne.

Evento solidário conta com 
apoio da Prefeitura de Pinda  

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O começo de outubro 

já tem pautas previstas 
na agenda do Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça (Conseg) de Pindamo-
nhangaba. Nesta terça-fei-

ra (2), às 19 horas, o grupo 
se reunirá para discutir a 
“Segurança no Trânsito e 
a Circulação de Bicicletas” 
e estudar dados referentes 
ao policiamento do muni-
cípio no mês passado.

A apresentação dos re-
sultados, metas e ações 

Encontro do Conselho Comunitário 
de Segurança de Pindamonhangaba 
será nesta terça-feira (2)

adotadas por órgãos po-
liciais durante o mês de 
setembro fi cará a cargo 
do comandante da Polí-
cia Militar e do delegado 
titular da Polícia Civil de 
Pindamonhangaba. Re-
presentantes do Poder 
Executivo Municipal e do 
Poder Legislativo Munici-
pal farão comentários an-
tes do tema específi co da 
noite.

A pauta principal da 

reunião ordinária do Con-
seg, a segurança de bi-
cicletas no tráfego, será 
exibida pelo Departamen-
to Municipal de Trânsito, 
através do agente Jairo 
Ribeiro Lopes. Sendo que, 
o encontro aberto à popu-
lação acontecerá no audi-
tório da sede da Associa-
ção Comercial e Industrial 
da cidade (Acip), localiza-
do na rua Deputado Claro 
César, 44 – centro. 

Divulgação

 Rute Eliana dos 
Santos foi diplomada 
titular da cadeira 36T 
pela presidente da 
APL, escritora Bete 
Guimarães

A apresentação da 
professora Rute Eliana 
ao novo quadro de 
membros da APL coube 
ao poeta e romancista 
Ricardo Estevão de 
Almeida

O palestrante da noite, 
acadêmico José Lelis 
Nogueira, homenageou 
o ilustre fi lho de 
Pindamonhangaba, Dr. 
João Pedro Cardoso

 A música que animou a noite no palacete saiu dos braços de viola e violões de alunos 
da acadêmica, professora Jaqueline Bigaton (Fasc), e do artista Luiz Henrique Moradei  

 Foram laureados com certifi cados, alunos da escola 
Dr. João Pedro Cardoso, autores dos melhores 
trabalhos literários sobre o tema “Árvore”. Na foto 
acadêmicos, os alunos premiados, professores e 
gestores da escola

Em favor da
causa animal 

Ainda há muito que se fazer pela 
causa animal na cidade. Mas um 

dos primeiros grandes passos em relação 
ao cuidado e à proteção dos pets foi dado 
nesse mês de setembro. Trata-se das 
ações do “Castramóvel” – utilizado para 
a castração gratuita de cães e de gatos do 
município.

Os primeiros munícipes a receberem o 
benefício foram os moradores do bairro 
Araretama. De acordo com informações 
da prefeitura, a procura foi muito 
grande, com as inscrições esgotando-se 
antecipadamente. 

Cerca de 400 animais, entre cães e 
gatos, foram inscritos e recebidos pela 
equipe de veterinários e de atendentes – 
que também exibiu vídeos sobre a posse 
responsável dos pets. 

Além de visar à identifi cação e o 
controle populacional dos animais, 
a iniciativa leva informações e 
conscientização aos moradores. Que este 
primeiro passo seja valorizado e que os 
proprietários de animais compreendam a 
importância de ações desta natureza!

Exame preventivo 
Papanicolau 
pode ser colhido 
no Laboratório 
Central

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na última quinzena de 

setembro, a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba voltou 
a colher o exame preven-
tivo Papanicolau no Labo-
ratório Central, com horá-
rio ampliado para melhor 
atendimento da popula-
ção.

De acordo com a se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, o exame faz 
parte do programa de 
Saúde da Mulher e, atu-
almente, ele está sendo 
colhido no laboratório 
central para se adequar 
à demanda, além de 

proporcionar acessibili-
dade à população.

Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva, o 
exame preventivo do cân-
cer do colo do útero (Pa-
panicolau) é a principal 
estratégia para detectar 
lesões precursoras e fazer 
o diagnóstico da doença. 
O exame preventivo é in-
dolor, simples e rápido. 

O atual horário de 
atendimento do Labora-
tório Central é de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 15h30. O 
laboratório está localiza-
do na rua Major José dos 
Santos Moreira, próximo 
à Santa Casa.

Gala “Entre Amigos”
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idadeC
Araretama recebe 
primeira ação do 
“Castramóvel”

Os moradores do Arareta-
ma receberam, no último fim 
de semana, a primeira ação do 
Castramóvel, utilizado para 
a castração de cães e gatos. A 
procura por parte dos mora-
dores foi um sucesso, tendo as 
inscrições antecipadas esgota-
das rapidamente.

No total, cerca de 225 cães e 
180 gatos foram inscritos para a 
cirurgia de castração, pela equipe 
do Castramóvel. A ação ocorreu 
sem incidentes e todos os inscri-
tos foram atendidos, com horário 
agendado, tendo toda a atenção 
tanto por parte dos atendentes 
como dos veterinários.

Enquanto aguardavam, os 
responsáveis pelos animais as-
sistiram a vídeos sobre a posse 
responsável de animais. Após a 
cirurgia, considerada simples, 
os animaizinhos contaram, ain-
da, com uma área para repouso 
e recuperação da anestesia antes 
de receberem alta, aguardando, 
em média, 20 a 30 minutos.  

De acordo com o diretor do 
Departamento de Proteção de 
Ricos e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, o serviço de castração 
destinado a cães e gatos teve 
como objetivo a identificação e 
controle populacional dos ani-

Espaço público revitalizado 
é entregue para população 
do Cícero Prado

Prefeitura realiza bate-papo sobre DSTs para adolescentes

Animais receberam cuidados dos atendentes e 
veterinários durante o processo

mais, sendo que as inscrições 
e o procedimento não tiveram 
custos aos munícipes.

“Para mim, a castração reali-
zada pela Prefeitura foi excelen-
te porque eu não teria como pa-
gar por uma cirurgia particular. 
E, também, agora, caso minhas 
cachorras fujam, não terá mais 
perigo de chegarem prenhas, 
isso é controle populacional e 
acho que é muito importante”, 
disse o morador Luís Claudio.

“Uma coisa que eu acho im-
portante de destacar é o cuidado 
da equipe que atendeu nossos 
bichinhos, todos muito atencio-

sos, não vi ninguém segurando 
cachorro ou gato de qualquer 
jeito, pelo menos no tempo que 
eu estive lá esperando, achei que 
foram respeitosos e atenciosos, 
e isso faz toda a diferença”, afir-
mou a moradora Bruna Silva.

As próximas datas do Cas-
tramóvel já foram agendadas e 
aprovadas pelo CRMV – Con-
selho Regional de Medicina 
Veterinária e serão divulgadas 
assim que os bairros forem de-
finidos pela prefeitura, mas ha-
verá atendimentos em mais três 
regiões da cidade, em outubro, 
novembro e dezembro.

Os moradores do CDHU Cí-
cero Prado, em Moreira César, 
receberam, oficialmente, no 
sábado (29), a Praça Maria da 
Paz do Nascimento Sant´anna. 
O novo espaço público fica lo-
calizado ao lado da quadra de 
esportes do bairro, que também 
foi revitalizada.

A praça foi construída pela 
equipe da Subprefeitura e Mo-
reira César com pintura da qua-
dra já existente, restauro do 
playground e da academia ao 
ar livre, piso em concreto, for-
mação de canteiros gramados, 
instalação de bancos, constru-
ção de uma quadra de basquete 
de rua e uma área para treino e 
apresentações de capoeira.

A cerimônia de inauguração 
contou com a presença do pre-
feito dr. Isael Domingues, se-
cretários e diretores, familiares 
da homenageada e população. A 
representante da família, Maria 
da Penha da Paz, agradeceu aos 
responsáveis pela obra e pela 
lembrança do nome de sua mãe.

O prefeito destacou a inicia-
tiva da Subprefeitura em aten-
der a população e revitalizar a 
área, que será um espaço para 

a convivência dos moradores da 
região, com opções para o lazer 
e para a realização de atividades 
esportivas.

Homenagem

A homenageada nasceu em 
Pernambuco, em 1946, e veio 
para Moreira César, refugian-
do-se de violência doméstica 
do primeiro marido, trazendo 
suas duas filhas. Para sustentar 
a família, trabalhou na lavoura, 
foi empregada doméstica e lava-
deira. Casou-se novamente, teve 
mais três filhas e, ao lado do ma-
rido Benedito Santana, foram os 
primeiros moradores do Vale 
das Acácias.

Muito religiosa, Maria da Paz 
participou de políticas sociais, 
ajudando famílias carentes da 
região, por meio de arrecadação 
e doação de roupas e alimentos, 
junto com a igreja evangélica da 
qual fazia parte.

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.

 Inauguração da praça Maria da Paz do Nascimento Sant´anna 
foi no sábado (29)

Espaço público fica ao lado da quadra de esportes, 
que também foi revitalizada

Divulgação

Divulgação

COLABOROU COM O
tExtO: BRUNA SILVA

Na tarde da última quinta-fei-
ra (27), a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secretaria 
de Saúde, setor de Infectologia, 
promoveu um bate-papo sobre do-
enças sexualmente transmissíveis 
para cerca de 530 alunos da Etec 
João Gomes de Araújo.

O momento contou com a pales-
tra psicóloga do setor de Infecto-
logia, Débora Soglio, que abordou 
todos os métodos de prevenção às 
doenças sexualmente transmissí-

veis. Durante a reunião, a profis-
sional alertou sobre a importância 
da vacina contra o HPV (vírus 
papiloma humano), que tem como 
principal objetivo imunizar as 
meninas contra a doença.

“A palestra visa fomentar a 
conscientização quanto ao tema, 
advertindo quanto aos males e 
limitações que a doença pode 
trazer, ainda que atualmente a 
medicina esteja avançada sobre 
este aspecto”, comenta o diretor 
da Vigilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, setor que integra 
a Infectologia.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, atualmente no 
município há aproximadamente 
600 pacientes soropositivos em 
tratamento ambulatorial, que 
contam com apoio de profissio-
nais multidisciplinares na área da 
saúde.

Lamana destaca ainda que a 
falsa impressão é que as doenças 
sexualmente transmissíveis estão 
restritas a uma classe social ou 
faixa etária, mas não, qualquer 
pessoa sexualmente ativa e que 
pratique sexo inseguro está 
sujeita a contrair e transmitir a 
doença. “Por esta razão, o ideal 
é praticar o sexo seguro e caso 
haja exposição ao sexo inseguro, 
observe qualquer sinal de anor-
malidade em seu corpo, procure 
um médico e relate o caso inclu-
sive ao seu parceiro”, alertou o 
diretor.

Mais informações podem ser 
obtidas no ambulatório de In-
fectologia, na rua Dr.Frederico 
Machado, 179 – São Benedito, 
de segunda a sexta-feira, das 7 
às 16 horas, com atendimento de 
profissionais médicos, psicólogos, 
enfermeiros no acolhimento e 
tratamento. A aplicação de teste 
de hepatite, sífilis e HIV é feita de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 11 
horas, gratuitamente.Conversa teve como objetivo a conscientização do público jovem

Divulgação

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

O Fundo Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba, em parceria 
com a faculdade Anhanguera, pro-
moverá palestras gratuitas em co-
memoração à “Semana do Idoso”.

Celebrado no dia 1º de outubro, 
o “Dia do Idoso” foi instituído em 

1991 pela ONU (Organização das 
Nações Unidades) para atentar-se 
às necessidades da causa. Tendo 
em vista, esta semana, o Fundo 
Social de Solidariedade promove 
nesta terça-feira (2) e na quinta 
feira (4) a palestra: “Sexualidade 
na Terceira Idade”, das 14 às 17 
horas, no auditório da faculdade 
Anhanguera.

Na quarta-feira (3) e sexta-feira 
(5) acontece a palestra: “Apren-
da usar o Facebook, WhatsApp e 
outros aplicativos”. Já no sába-
do (6), terá atividades físicas. As 
inscrições podem ser realizadas via 
telefone 3644-3324 ou 3644-3313, 
na Anhanguera, ou diretamente 
no Fundo Social, localizado na rua 
Deputado Claro César, 53 – centro.

Uso de redes sociais será um dos temas de 
workshop na “Semana do Idoso”

Fundo Social promove palestras para idosos
Reprodução/Internet

Divulgação
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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

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.

ADITAMENTO – CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017
 
Comunicamos que foi firmado o aditamento nº 003/2018 do convênio 001/2017 com a 
Associação Brasileira de Beneficência Comunitária - ABBC, que cuida da cooperação técnica 
para gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de atendimento de urgência e 
emergência do Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba, para prorrogação até 04/11/2018, 
assinado pelo convenente, Dr. Isael Domingues, e pela interventora, Sra. Valéria dos Santos.

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA HABITAÇÃO

Ficam os Senhores Conselheiro titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Interesse Social, convocados a comparecer na data e local abaixo, para a realização do Conselho 
calendário 2018, cuja pauta segue abaixo.
* Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
- Status dos 1536 apartamentos do  Projeto Bem Viver Araretama
* Status das Casas Provisórias
* Novos projetos habitacionais - aprovados e em andamento
* Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia                        04 de outubro de 2018
Horário                 10 horas
Local                    Secretaria de Habitação
                             Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 - Bosque

Dr. Marcus Vinícius Faria de Carvalho
- Presidente - 

Solicitamos o envio de e-mail com a justificativa de ausência para dhb@pindamonhangaba.sp.gov.
br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 127/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) EDRELINA 
SÁVIO BUENO, responsável pelo imóvel, situado a AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 
69, Bairro CAMPO ALEGRE, inscrito no município sob a sigla: SE110502026000, 
Quadra, Lote, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 133/2018 de 
“aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras do Município”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 06/09/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 274/2018 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME
ATA nº 275/2018 Empresa: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

*****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 132/2018 de 
“aquisição de materiais para cobertura a serem utilizados em diversas obras do 
Município”, com validade de 12 meses, assinadas em 24/09/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 289/2018 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 290/2018 Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
 
Pindamonhangaba, 1 de outubro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000203-83.2003.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DOUGLAS ALVARENGA CPF n° 274.286.238-20, que por este Juízo, tramita uma ação de
Procedimento Comum, movida por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários e Administração de Crédito Ltda. Encon-
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de R$ 16.332,16, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação (a qual não é ordinariamente dotada de efeito suspensivo). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.081, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Processo Externo nº 23238/2018,

R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Alterar o inc. III do art. 1º da Portaria Geral nº 5.013, de 08 de  maio de  2018, que declara 
aprovado o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial e Comercial Vila 
Castro”, passando a propriedade do Loteamento a vigorar como: 
“Art. 1º ...
III – Proprietário do Loteamento:- THL Participações Ltda – CNPJ/MF 30.073.432/0001-93.
...”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.

Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                       

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de setembro de 2018. 
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.076, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve NOMEAR os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Seleção do 
Edital de “Chamamento Público para Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura”:
  - Alcemir José Ribeiro Palma
  - Paula Rodrigues
  - Rebeca Rezende Guaragna Guedes
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 8 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de agosto de 2018
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.163, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos transportes coletivos de passageiros no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 190/2017, de autoria do Vereador Rafael Goffi Moreira)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, de qualquer gênero, e seus derivados, 
no interior de veículos públicos ou privados de transporte coletivo de passageiros autorizados, 
permitidos ou concedidos pelo Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018. 

Isael Domingues              
Prefeito Municipal  

Josué Bondioli Júnior
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de setembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.162, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no Departamento de 
Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura, referente ao  Convênio 
nº 2018CV00010 firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura, visando a transferência de recursos financeiros 
à realização do projeto “Edital Linguagens Artísticas”. A classificação orçamentária 
será:
09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09.51   Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura 
2051 Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais 
13.392.0013.2  3.3.90.36.00 – Outros Serv. Terceiros P. Física           R$   175.000,00
13.392.0013.2  3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica         R$     25.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o 
convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  12 de setembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de setembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 95/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.160,   DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Institui o Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1° Ficam instituídos o Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO e sua correspondente 
Comissão de Avaliação dos Textos do Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO.
Art.2° Define-se o Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO como sendo um programa de 
compartilhamento de saberes e práticas docentes pertinentes à rede municipal.
§ 1º Ficam autorizados a participar do Programa educadores e outros profissionais da rede 
municipal que tenham desenvolvido e sistematizado práticas e saberes pertinentes e relevantes 
ao currículo da rede municipal, com vistas ao fomento da formação permanente dos professores 
desta rede.
§ 2º O propósito do Programa consiste em divulgar tais saberes e práticas, devidamente 
sistematizados, por meio de sua publicação em mídia impressa – livro ou revista – acrescidos de 
formação na temática abordada.
Art.3° Compõem a Comissão de Avaliação dos Textos do Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO 
os seguintes membros: 
I - Secretário de Educação e Cultura, 
II - Diretora do Departamento Pedagógico;
III - 2 Gestoras Regionais de Educação Básica;
IV - 4 Professoras da Rede Municipal;
V -  1 Membro do Conselho Municipal de Educação; 
VI - 1 Membro do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 4° Compete à Comissão de Avaliação dos Textos do Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO 
julgar os critérios de pertinência, relevância e possibilidade da publicação dos materiais submetidos 
à apreciação emitindo parecer favorável, favorável com ressalva, ou desfavorável, com justificativa, 
à publicação;
Parágrafo único. Consideram-se como critérios: 
a) Pertinência da proposta às diretrizes de “gestão democrática da educação”, “qualidade social da 
educação”, “garantia de acesso e permanência”, “educação para todos”, “território como dimensão 
organizativa do trabalho pedagógico” – no valor máximo de 2 pontos – e pertinência ao trabalho 
pedagógico desenvolvido na rede municipal – no valor máximo de 2 pontos; 
b) Relevância social da proposta para a educação na rede municipal na atualidade – no valor 
máximo de 4 pontos; 
c) Possibilidade de publicar – no valor máximo de 2 pontos.
Art. 5° Ficam automaticamente desclassificadas as propostas que desrespeitarem: 
a) os direitos humanos, conforme expressão da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
b) o direito de todos à educação, conforme expressão da Constituição Federal, de 1988, e da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Básica, Lei Federal 9.394/1996; 
c) os direitos autorais, conforme expressão da Lei Federal 9.610/1998; 
d) os prazos apresentados na divulgação das demandas.
Parágrafo único. O proponente se responsabiliza pela forma e pelo conteúdo de sua proposta.
Art. 6° Compete à Comissão de Avaliação dos Textos do Programa CURRÍCULO EM MOVIMENTO 
divulgar amplamente os temas e os prazos de recebimento de propostas, quando houver, de acordo 
com as demandas instituídas pela Secretaria de Educação e Cultura;
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desse Decreto correrão por conta de verbas 
próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/Projeto de Lei nº79/18

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Extrato de Termo de Doação
Processo nº 36778/2017

Doadora: Golden Motos Ltda. Donatária: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. 
Objeto: doação do projeto e execução de uma pista de MTB, skate e patins nas 
dependências do Parque da Cidade, perfazendo o valor total estimado de 
R$25.000,00. Data da assinatura: 24/05/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.584, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera dispositivo do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro de 2014, que regulamenta a Lei nº 5.602, 
de 19 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
D  E  C  R  E  T  A :
Art.1º  Fica alterado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Parágrafo Único. As empresas que apresentarem em seus projetos recursos destinados à Saúde, 
Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Infraestrutura Urbana, poderão receber pontuação variante de 
01 a 15 pontos, conforme quantia despendida, respeitada a valoração de referência do item VI – 
Participação Comunitária Anual.”
Art. 2º  Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro 
de 2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2018.

Dr.  Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrado e Publicado nesta Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.580, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.162, de 12 de setembro de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 
no Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura, referente 
ao  Convênio nº 2018CV00010 firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura, visando a transferência de recursos financeiros à realização do 
projeto “Edital Linguagens Artísticas”. A classificação orçamentária será:
09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09.51   Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura 
2051 Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais 
13.392.0013.2    3.3.90.36.00 – Outros Serv. Terceiros P. Física            R$   175.000,00
13.392.0013.2       3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica R$     25.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  12 de setembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.579, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº. 6.083, de 26 de dezembro de 2017, artigo 5º, inciso I,
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 679.249,77 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e 
setenta e sete centavos), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento 
de Assistência à Atenção Especializada, referente ao Apoio Financeiro Extraordinário pela União 
aos Entes Federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios–FPM, processo nº 
25000.055378/2018-17. A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.5       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terce. P. Jurídica (373)   R$ 679.249,77
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse do Fundo 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
                   Prefeito Municipal 

Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.578, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6.083, de 26 de dezembro de 2017, artigo 5º, inciso I,
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, no Departamento de Vigilância em Saúde, referente à proposta nº 12399.130000/1281-
58 do Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, para aquisição de equipamento/ material 
permanente para unidade móvel do centro de controle de zoonoses. A classificação orçamentária 
será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.40   Departamento de Vigilância em Saúde
1003   Equipamentos em Geral
10 304 0014.5  4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (385)  R$ 120.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse do Fundo 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

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

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2018 (PMP 26594/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
profissionais de topografia, levantamento planialtimétrico georreferenciado cadastral 
de quadras, ruas, lotes e prédios existentes para fins de regularização de diversos 
bairros, conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 19/10/18 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 33.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia onze de setembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel 
Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Ordinária, realizada em 10.09.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0105/18 Wilson Pereira da Silva. II – RELATOR:   Sr. 
Josiel Canuto da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0175/17 Adalberto Fabiano Figueira 
e 1-0181/17 Simone Aparecida Silva Souza. III – EXPEDIENTE:
Ofício 019/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 33.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dez de setembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
05.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0116/18 Monica Aparecida Jacob 
Fernandes. II – EXPEDIENTE: Ofício 018/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 10  de setembro de 2018. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Elisabete Aparecida dos Santos, membro 
suplente e Josiel Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 03.09.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0110/18 Alves & Simões Corretora de Seguros Ltda-
Me. II – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0169/17 P.J. 
GOBBO & CIA. LTDA. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia tres de setembro de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 27.08.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0185/17 Benedito Gilberto da Silva. II – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0187/17 Ana Carolina Braga 
Elkhatib Gama, 1-0193/17 Cristino Gilmar do Nascimento e 1-0205/17 Renata Valeria Pires de 
Souza Siqueira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.584, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera dispositivo do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro de 2014, que regulamenta a Lei nº 5.602, 
de 19 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

D  E  C  R  E  T  A :

Art.1º  Fica alterado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Parágrafo Único. As empresas que apresentarem em seus projetos recursos destinados à Saúde, 
Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Infraestrutura Urbana, poderão receber pontuação variante de 
01 a 15 pontos, conforme quantia despendida, respeitada a valoração de referência do item VI – 
Participação Comunitária Anual.”
Art. 2º  Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 5.020, de 05 de fevereiro 
de 2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2018.

Dr.  Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrado e Publicado nesta Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
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“Esporte do Bem” abrange dez 
escolas da Rede Municipal de Ensino

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
 Nesse domingo (30), 

aconteceu a “I Etapa de 
Corrida de Rua”, promo-
vida pela Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba. A ativida-
de física contou com 447 
participantes dentro da 
área interna do Parque da 
Cidade.

De acordo com o or-
ganizador da prova, José 
Mauro Tavares, foram re-
alizadas 500 inscrições e 
447 pessoas comparece-
ram. Este é um dado posi-
tivo, tendo em vista que a 

corrida aconteceu em um 
domingo.

As categorias em que 
os participantes puderam 
optar foram: Criança - Mi-
rim, com o percurso de 
200 metros; Mirim 400 
metros; Infantil 1.000 
metros, e Juvenil até Ve-
terano com 5.500 metros. 
O campeão da primeira 
etapa foi Robson Carlos, 
o “Robinho”, que chegou 
com 3 minutos de vanta-
gem sobre o segundo co-
locado.
Próxima etapa
é ainda neste mês

A próxima etapa da 
Corrida de Rua aconte-

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na última semana, 

aconteceu mais uma edi-
ção do “Esporte do Bem”, 
evento que busca incenti-
var a prática esportiva en-
tre as crianças. Nesta edi-
ção, a ação realizada pela 
Secretaria de Esporte e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba (Semelp) contou com a 
parceria de dez escolas da 
Rede Municipal de Ensi-
no.

O evento, que foi divi-
dido em dois dias, aconte-
ceu na quinta-feira (27) no 
Ginásio de Esportes “Pai 
João”, na Vila São Bene-
dito, com as escolas Padre 
Zezinho e Serafi m Ferrei-
ra. Já na sexta-feira (28), 
as escolas municipais Ma-
ria Zara, Paulo Freire, Gil-
da Piorini, André Franco 
Montoro, Augusto César, 
Dulce Pedrosa e Regina 
Célia, foram divididas en-
tre a Quadra “Juca Morei-

ra” e o Centro Esportivo 
“João do Pulo”. As ativi-
dades ocorreram durante 
a manhã e a tarde.

Além das atividades 
esportivas, o “Esporte do 
Bem” teve a causa do meio 
ambiente bem defendida 
através da arrecadação 
de materiais recicláveis 
como pilhas, tubo de pas-
ta de dente papel, papelão 
e plástico Pead. Segundo 
os organizadores, a esco-
la com maior arrecadação 
será premiada; a apuração 
ainda está sendo efetuada.

“O objetivo com a par-
ceria das escolas é orientar 
os alunos com o cuidado 
com o meio ambiente 
e também apresentar 
possibilidades de ativi-
dades com o uso de ma-
teriais recicláveis. Além 
de aproximar os alunos 
da Rede Municipal dos 
nossos centros esporti-
vos”, destaca a gestora 
de Esportes, Priscila 
Mateus.

O intuito do evento é orientar as 
crianças ao cuidado com o meio 
ambiente e à prática esportiva

Anderson Montanha é 
campeão no “Latino 
Americano de Jiu-Jitsu”

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
  O atleta de jiu jistu, 

Anderson Montanha, con-
quistou o título de cam-
peão pelo “Campeonato 
Latino Americano”, em 
Minas Gerais. Anderson 
participou do torneio no 
último mês, com apoio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Pindamonhan-
gaba, que tem como ob-
jetivo destacar a prática 
esportiva no município.

Anderson Montanha é 

o atual campeão do “La-
tino Americano”, na cate-
goria Pesadíssimo - faixa 
roxa, já Diego Shimoda 
campeão Latino America-
no categoria Pesadíssimo 
e Absoluto -faixa azul. O 
atleta pertence à equipe 
Carlson Gracie, do Centro 
de Treinamento Emma-
nuel Team.

O empenho destes 
atletas é importante para 
a cidade, pois estimula e 
entusiasma a prática es-
portiva disseminada nas 
escolas de esportes.

Anderson Montanha (quimono azul) 
ocupou o topo do pódio  

Divulgação

Atividades esportivas com viés educacional aconteceram na última semana

Basquete feminino enfrenta Ituano 
pelo “Campeonato Paulista”

A equipe de basque-
te feminino da Secre-
taria de Esportes de 
Pindamonhangaba en-
frenta nesta terça-feira 
(2), o time de Ituano, 
às 19 horas, no Cen-
tro Esportivo “João do 
Pulo”.

Entram em qua-
dra para representar 
Pindamonhangaba no 
Campeonato Paulista 
de Basquete, as atle-
tas: Casanova, Tati Pa-
checo, Leticia Lisboa, 
Licinara, Thaina, Na-
zinha, Lorena, Natalia, 
Thamires, Tamara, Na-
tasha e Ana Beatriz.

O time local, que 
vem de uma recente 
derrota contra o Vera 

Cruz de Campinas, atual 
campeão brasileiro,  pro-
mete fazer uma grande 
partida nesta semana. 
“Esperamos fazer um ex-

celente jogo para consoli-
dar a quarta colocação no 
campeonato”, comenta o 
técnico Luis Bondioli.

Os jogos do “Campeo-

nato Paulista de Basque-
te” podem ser acompa-
nhados gratuitamente no 
Centro Esportivo  “João 
do Pulo”.

Jogo da equipe pindense faz parte do calendário de competições

“I ETAPA DA CORRIDA DE RUA” CONTA 
COM MAIS DE 400 PARTICIPANTES

ce no domingo do dia  14 
de outubro, no Shopping 
Pátio Pinda. As inscrições 
são gratuitas já podem 

ser realizadas, no giná-
sio da Quadra Coberta, 
das 8 às 11 horas e das 14 
às 17 horas.

Divulgação

A primeira fase da corrida foi sucesso de participação

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
o encerramento do 

“Glorifica”, evento que 
reuniu as igrejas evangé-
licas de Pindamonhan-
gaba durante toda última 
semana, foi realizado no 
Parque da Cidade.

A “8ª Semana Evan-
gélica” foi o resultado da 
parceria da Prefeitura, 
por meio da Coordena-
doria de Eventos, com 
as igrejas evangélicas da 
cidade. De acordo com 
os organizadores, nes-

te ano o tema abordado 
foi: “Uma cidade, uma 
família, uma igreja”; 
teve como principal ob-
jetivo unir as denomina-
ções evangélicas num só 
propósito: “Glorificar a 
Deus”.

As atividades da pro-
gramação contaram com 
cultos locais e shows. No 
sábado (29), último dia 
e encerramento, contou 
com a “Marcha para Je-
sus”, com músicos do 
Ministério de Louvor 
Madureira caminho em 
direção ao Parque da 

Cidade. Quando chega-
ram ao destino, as ações 
foram de louvor e ado-
ração. O momento mais 
esperado foi a apresen-
tação da banda Disco-
praise.

“A prefeitura não me-
diu esforços para atender 
as necessidades da “8ª 
Semana Evangélica”. 
É importante apoiar-
mos estes movimentos 
que estimulem a paz e 
harmonia entre as pes-
soas”, comenta o coor-
denador de Eventos, Ri-
cardo Flores.

O último sábado (29) foi agitado no Shopping Pátio Pinda, que recebeu um 
desfile com os principais lançamentos da nova coleção “Verão 2019”. 

Diversas lojas e marcas apresentaram roupas, calçados e acessórios que 
serão tendência na estação mais quente do ano. 

Uma das atrações do evento, que contou com sorteios e brindes, foi a cantora 
Anna Brito (da dupla Anna e Saulo).

O desfile teve a participação especial de modelos de todo o Vale do 
Paraíba – convidadas e preparadas por Jéssica Ferraz e Alexandre Amaral – 
organizadores da seletiva municipal do concurso “Miss São Paulo Infantil-Teen”. 

“Glorifica” atrai evangélicos para o
Parque da Cidade

Shopping recebe “desfile Verão 2019”

Dezenas de pessoas prestigiaram o desfile e as atrações do fim de semana   

Isandréa Carla Fotografia 

Isandréa Carla Fotografia Isandréa Carla Fotografia Isandréa Carla Fotografia 

Programação do 
evento contou 
com cultos locais 
e shows

“Semana Evangélica” 
resultou da parceria de 
igrejas com a Prefeitura de 
Pinda

Portal R3

Portal R3

Isandréa Carla Fotografia 
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