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Pinda: Isenção do IPTU 2019 deve 
ser solicitada até dia 31 deste mês
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PREVISÃO DO TEMPO 
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PINDAMONHANGABA

23º

Fonte CPTEC/INPE

Os interessados em ob-
ter isenção do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) de 2019 devem 
ir à praça de atendimen-
to da sede da Prefeitura 
de Pindamonhangaba ou 
Subprefeitura, até o dia 31 
de outubro. O atendimen-
to é realizado de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, sem interrupção 
para almoço.

De acordo com infor-
mações da prefeitura, 
a solicitação de isenção 
deve ser requerida sem-
pre no ano anterior ao do 
lançamento, que é feito no 
último dia útil de outubro. 

Previsto pela Lei nº 
4.372, de 2005, este be-
nefício é para aqueles 
que possuem somente um 
único imóvel e nele sejam 
residentes as pessoas nas 
seguintes condições: apo-
sentados e pensionistas, 
com renda não superior 
13 UFMP’s (Unidade 

Fiscal do Município de 
Pinda), equivalentes a R$ 
1.172,34, ex-combatentes, 
pessoas com defi ciência 
física ou mental ou que 
morem com crianças 
legalmente adotadas ou 
tuteladas que sejam me-
nores de 18 anos.

PÁGINA 5

Divulgação

MARCOS PAULO 
EMBARCA PARA OS 
“JOGOS OLÍMPICOS 
DA JUVENTUDE”

PINDA SE 
PREPARA PARA 
“SEMANA DO 
EMPREENDEDOR”

VILA RICA 
ENCERRA FESTA DO 
PADROEIRO  
SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS 
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Munícipes devem fi car atentos 
     ao prazo para requerer 
          a isenção do imposto
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Igreja Batista conclui 
“Semana de Oração 
pelas Eleições 2018”

Batalhão “Borba Gato” participa de mais 
uma operação e de competição esportiva

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Desde a segunda-feira 

(1º/10), a Primeira Igre-
ja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba (Pieb 
Pinda) está realizando a 
“Semana de Oração pelas 
Eleições 2018”. O período 
se concentra no contexto 
brasileiro atual, próximo 
do primeiro turno eleito-
ral. As atividades direcio-
nadas à atenção política 
nacional continuam até a 
manhã desta sexta-feira 
(5), das 8 às 9 horas.

O objetivo da iniciati-
va é que os cidadãos des-
tinem um pouco de seu 
tempo para orações pelo 
pleito eleitoral, voto cons-
ciente da população e por 

mudanças efetivas na na-
ção. De acordo com a or-
ganização, a Igreja Batista 
acredita que as eleições 
constituem o momento de 
todos decidirem com cons-
ciência os rumos do país e 
que os eleitores têm total 
responsabilidade sobre seus 
votos nas urnas, devendo 
sempre analisar a vida, os 
posicionamentos e as pro-
postas dos candidatos.

A celebração do even-
to acontece no templo da 
Pieb Pinda, localizado na 
travessa Marquês do Her-
val, 96 - centro (próximo 
à Praça do Cruzeiro e em 
frente ao estacionamen-
to do Banco Itaú). Mais 
informações estão dispo-
níveis pelo telefone (12) 
3642-1717.

Evento evangélico volta-se ao contexto político 
atual do Brasil

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O fi m de setembro 

contou com duas atua-
ções do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate,  
“Batalhão Borba Gato”, 
no cenário de eventos 
militares. Uma ação per-
meou o âmbito de restau-
ração em solo brasileiro e 
a outra se referiu à repre-
sentação do País em cam-
peonato de tiro esportivo.

No dia 24 de setem-
bro, o batalhão sediado 
em Pinda iniciou a “Ope-
ração Cunha II”, de am-
paro à Força Aérea Bra-
sileira na recuperação de 

3 km da estrada de terra 
que dá acesso à estação 
repetidora de frequên-
cias responsável pelo trá-
fego aéreo na ponte área 
Rio-SP.

No período de 23 de 
setembro a 2 de outubro, 
o 1º tenente Campos, do 
Batalhão “Borba Gato” 
participou da “III Copa 
Sul-americana de Tiro 
Esportivo”. A competição 
aconteceu em Santiago, 
no Chile, e teve os atletas 
do Exército e da Marinha 
do Brasil entre os desta-
ques. Sendo que  o tenen-
te conquistou o segundo 
lugar por equipes na pro-
va de carabina deitado.

 Neste sábado tem gala “Entre Amigos”

É neste sábado (6), 
às 19h30, no Teatro 
Galpão, a “Gala Entre 
Amigos”. O objetivo do 
evento, que tem apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, é contri-
buir para a realização do 

sonho de duas bailari-
nas pindenses – que po-
derão representar o mu-
nicípio e o País em um 
festival internacional de 
balé: Mariana Moreira 
e Maria Eduarda Foll-
mann – da Companhia 

Lago do Cisne, de Mo-
reira César.

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

O ingresso custa $15; 

e o valor arrecadado no 
evento servirá para pa-
trocinar a viagem dessas 
bailarinas ao festival.    

Para outras informa-
ções acesse a fanpage: 
Cia. de Dança Lago do 
Cisne. 

Arrecadação da bilheteria patrocinará viagem de 
bailarinas que representarão o Brasil nos Estados Unidos

“Operação Cunha 
II” visa reparação de 
estrada de terra

O 1º tenente 
Campos, do 2º BE 

Cmb, esteve na “III 
Copa Sul-americana 

de Tiro Esportivo”

Divulgação

Divulgação

Valorização poética

Com o objetivo de estimular a criação 
poética, valorizar e divulgar a poesia, 

incentivando também a arte da interpretação 
da poesia, o município realiza a  décima 
segunda edição do “Festipoema” (Festival de 
Poemas de Pindamonhangaba).

O evento de premiação dos inscritos, 
incluindo as apresentações, acontecerá na 
próxima semana, no Teatro Galpão, com 
entrada gratuita.

Além de poemas, haverá também a 
premiação de vídeos e fotografi as que 
sintetizam a essência poética.

De acordo com informações divulgadas 
pelo Departamento de Cultura, a edição de 
2018 contou com mais de 500 inscritos de 25 
estados do País, além do Distrito Federal. 

A iniciativa também busca estimular o 
público a ter interesse pelas manifestações 
artísticas locais. 
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idadeC
Reprodução/internet

Isenção do IPTU 2019 deve ser 
solicitada até dia 31 deste mês

“Pega-tudo” chega ao Pasin na próxima semana

Prefeitura capacita equipes de acolhimento 
institucional da criança e adolescente

 De 15 a 19 de outu-
bro, Pindamonhangaba 
receberá a “Semana do 
Empreendedor”, com pa-
lestras de variados temas, 
voltadas a diversos ramos. 
O evento é realizado pelo 
Sebrae, com apoio da pre-
feitura, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico. As palestras, 
gratuitas, acontecerão no 
Senac.

No total, serão dez pa-
lestras transmitidas ao 
vivo pela Internet, sempre 
das 9h30 às 11 e das 15h30 
às 17 horas. O tema da 

“Semana do Empreende-
dor” é “Rompa barreiras, 
pense fora da caixa, supe-
re os desafi os e conquiste 
o mercado”.  

As inscrições devem 
ser feitas no Sebrae Aqui 
(junto ao posto PAT, na 
avenida Albuquerque 
Lins, 138, São Benedito), 
onde podem ser obtidas 
mais informações, ou pelo 
telefone 3642-9744.

As palestras serão na 
unidade do Senac em 
Pindamonhangaba, loca-
lizada na rua Suíça, 1.255 
- Santana.

  Os interessados em 
obter isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 2019 devem 
ir à praça de atendimen-
to da sede da Prefeitura 
de Pindamonhangaba ou 
Subprefeitura, até o dia 31 
de outubro. O atendimen-
to é realizado de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, sem interrupção 
para almoço.

A solicitação de isen-
ção deve ser requerida 
sempre no ano anterior 
ao do lançamento, que é 
feito no último dia útil de 
outubro. Este benefício é 
previsto pela Lei nº 4.372, 
de 2005, e é para aqueles 
que possuam somente um 
único imóvel e nele se-
jam residentes as pessoas 
nas seguintes condições: 
aposentados e pensionis-
tas, com renda não supe-
rior 13 UFMP’s - Unidade 
Fiscal do Município de 
Pinda, equivalentes a R$ 
1.172,34, ex-combatentes, 
pessoas com defi ciência 
física ou mental ou que 
morem com crianças le-
galmente adotadas ou tu-
teladas que sejam meno-
res de 18 anos.

Ficam isentos, ain-
da, do Imposto Predial 
e Territorial Urbano os 
imóveis residenciais pa-
drão-econômico, com 
área construída de até 70 

m² e aqueles cujo valor 
venal não ultrapasse 322 
UFMP’s - Unidade Fiscal 
do Município de Pinda-
monhangaba, (equivalen-
te a R$ 29.037,96) desde 
que seu proprietário resi-
da no imóvel, não possua 
outro imóvel e tenha ren-
da mensal não superior 
a 13 UFMP’s, mediante 
declaração fi rmada sob a 
responsabilidade do pro-
prietário, sujeito a com-
provação através de ava-
liação sócioeconômica a 
ser realizada pela Secreta-
ria de Saúde e Promoção 
Social.

Para requerer a isen-
ção, são necessárias as 
cópias dos seguintes do-
cumentos: carnê do IPTU 
de 2018 ou certidão de 
isenção do ano citado; 
RG e CPF, ou certidão de 
nascimento de todos os 
moradores da residência; 
comprovante de residên-
cia atualizado; Certidão 
de Casamento ou óbito (se 
for o caso); cópia do com-
provante de renda (INSS) 
atualizado do requeren-
te (extrato bancário não 
será aceito); comprovante 
de renda dos demais mo-
radores; documento do 
imóvel em nome do re-
querente; declaração de 
responsabilidade do pro-
prietário, escrita de pró-
prio punho.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Saúde e Assistência So-
cial – Departamento de 
Assistência Social – re-
alizou, nos dias 24 e 25 
de setembro, a “I Capa-
citação para as equipes 
de acolhimento insti-
tucional de crianças e 
adolescentes do muni-
cípio de Pindamonhan-
gaba” das entidades 
parceiras.

A formação foi rea-
lizada no auditório do 
Liceu, pela Associação 
dos Pesquisadores de 
Núcleos de Estudos 
e Pesquisas sobre a 
Criança e o Adolescen-
te (Neca) e ministrado 
por Milton Fiks, psi-
cólogo psicoterapeuta 
psicanalista, com espe-
cialização pela USP. Ele 
é analista institucional, 
consultor na área de 
capacitação de equipes, 
desenvolvimento orga-

nizacional e responsabili-
dade social, facilitador de 
projetos de empreende-
dorismo social, professor 
na área de gestão de pes-
soas e comportamento, 
autor de livros e textos 
na área da proteção so-
cial especial entre eles 10 
“Perspectivas- Formação 
de Profi ssionais em Servi-
ços de Acolhimento”.

De acordo com infor-
mações do Departamen-

to de Assistência Social, 
o objetivo da capacitação 
foi contribuir, por meio  
do processo de forma-
ção, para a melhoria do 
atendimento destinado 
às crianças e aos adoles-
centes em acolhimento 
institucional e às suas 
famílias, incentivando a 
capacitação técnica e con-
tribuindo para o processo 
de profi ssionalização das 
equipes dos serviços de 

acolhimento Institucio-
nal de Pindamonhangaba

A iniciativa contou 
com a presença de 30 
participantes das entida-
des socioassistenciais de 
Proteção Social Especial 
Alta Complexidade, Ser-
viço de Abrigamento Ins-
titucional para Crianças 
Adolescente: Lar Irmã 
Júlia e Apar (Associação 
de Pais e Amigos de Ado-
lescentes em Risco).

Qualifi cação contou com 30 participantes de entidades socioassistenciais

Divulgação

PINDA SE PREPARA PARA 
“SEMANA DO EMPREENDEDOR”

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS  
15 de outubro (Segunda-feira)  
9h30 – O Futuro dos Negócios e os Negócios do Futuro, com 
Luiz Candreva
15h30 – Inovação e Tecnologia no segmento de Beleza, com 
Elderci Garcia
 
16 de outubro (terça-feira)
9h30 – Empreendendo Bem, da Teoria ao Negócio, com Mar-
cela Quiroga
15h30 – Tendências em alimentação e a participação feminina 
no mercado, com Marco Amatti
 
17 de outubro (quarta-feira)
9h30 – Como manter uma relação saudável com o dinheiro, 
com Reinaldo Domingos
15h30 – Inovação e tendências do Turismo Inteligente, com 
Luiz Barreto
 
18 de outubro (quinta-feira)
9h30 – Acelere suas vendas e maximize seus resultados, com 
Marcelo Dória
15h30 – Vendas para o novo cliente do varejo e vestuário, 
com Rafael Samera
 
19 de outubro (sexta-feira)
9h30 – Impulsione as vendas com marketing digital, com 
Roberto Calderon
15h30 – Como a digitalização impulsiona os pequenos negó-
cios, com Renato Meirelles

A partir de segunda-
feira (8), o “Pega-tudo”  
estará no Pasin, em Mo-
reira César. Nesta sema-
na, a equipe está fi nalizan-
do a limpeza na Vila São 
José e os moradores do 
Pasin já podem depositar 
o entulho de seus quintais 
nas calçadas.

O “Pega-tudo” esta-
rá no Pasin nos dias: 8 
a 11, de 15 a 19 e de 22 
a 26 de outubro. Após o 
o bairro, a equipe segui-
rá para o Mantiqueira. 
Para a efi cácia do “Pega-
Tudo” é fundamental a 
participação da popula-
ção, pois as equipes da 
Subprefeitura não en-

tram nas áreas internas 
das residências. Durante 
a ação não são recolhidos 
lixos eletrônicos como 
lâmpada, pilhas ou lixo 
orgânico.

Caminhão, retroes-
cavadeira e funcionários 
fazem recolhimento do 
material depositado nas 
calçadas, e outras equi-
pes acompanham o ser-
viço realizando capina 
e varrição da região. As 
solicitações de varrição 
e capina possuem cro-
nograma estabelecido, 
mas os moradores po-
dem pedir que a ação 
seja realizada pelo tele-
fone 3641-1116.

Bairro Jardim Resende foi um dos atendidos pela 
limpeza neste ano

Divulgação

Moradores devem fi car atentos ao prazo referente ao imposto do ano que vem
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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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Foto: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

Único item da Ordem do 
Dia na 33ª Sessão Ordiná-
ria realizada no Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, nes-
ta segunda-feira, dia 1º de 
outubro de 2018, o Projeto 
de Lei n° 94/2018, do Po-
der Executivo, que “Altera 
e acrescenta dispositivos na 
Lei Ordinária n° 5.318/11 
que dispõe sobre a Organi-
zação, Estruturação, Pla-
no de Empregos Públicos, 
Carreira e Remuneração 
dos Profi ssionais do Magis-
tério Público do Município 
de Pindamonhangaba” foi 
aprovado pelos vereadores 
do município. A votação 
que aprovou o documento 
ofi cial foi unânime.

Com a aprovação do Pro-
jeto de Lei n° 94/2018, a Lei 
Ordinária n° 5.318, de 21 de 
dezembro de 2011, passa a 
vigorar com diversas altera-
ções, entre elas, a Jornada 
de Trabalho, a premiação 
e a formação permanente e 
continuada. 

Entre essas modifi cações 
estão a Jornada de trabalho 
e no artigo 19º, parágrafos 1º 
e 2º, o projeto aprovado de-
termina que “Será oferecido 
Horário de Trabalho Peda-
gógico Coletivo (HTPC) pe-
ríodo diurno e/ou noturno, 
restrito a 02 (dois) horários 
por unidade escolar, sendo 
que caso coincidam os Ho-
rários de Trabalho Pedagó-
gico (HTPC) de professores 
que detenham duas matrí-
culas nesta Rede Municipal 
de Ensino, será permitido 
o cumprimento de um dos 
horários em outra Unidade 
Escolar desta Rede Munici-
pal”.

Na questão da “Seção 
V – Da Premiação”, no que 
diz respeito à frequência 

Alterações em Projeto de Lei que 
beneficia professores são aprovadas 

pelos vereadores de Pindamonhangaba
A sessão contou, ainda, com a concessão de honrarias e lembrança ao Dia do 

Vereador; ex-presidentes foram homenageados pela Câmara

dos docentes, o parágrafo 1º 
da alínea “C” do artigo 30º 
sofreu a seguinte alteração: 
“Para fi ns de premiação se-
rão consideradas as faltas 
de qualquer natureza, ex-
cetuadas as elencadas nos 
arts. 131 e incisos e 473 e 
incisos da Consolidação 
das Leis Trabalhistas, bem 
como o previsto no art. 320, 
§3° da CLT, licença mater-
nidade, prevista no art. 7°, 
XVIII da Constituição Fe-
deral e licença paternidade 
amparada pela Constituição 
Federal em seu art. 7°, XIX 
e art.10 §1° dos Atos das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias”.

No item de Formação 
Permanente, o documento 
aprovado pelos vereadores 
esclarece que “a Secreta-
ria de Educação e Cultura 
de Pindamonhangaba por 
meio de seu Departamento 
Pedagógico regulamentará, 

por Portaria, os critérios 
necessários para validação 
dos certifi cados relativos às 
ações formativas realizadas 
por proponentes outros, 
que não esta Secretaria, 
considerando o reconheci-
mento do órgão emissor do 
certifi cado, a carga horária, 
a frequência obtida e a per-
tinência do tema abordado. 
Sobre a “Qualidade Social 
da Educação”, também 
constante neste Projeto de 
Lei aprovado, a alteração 
defi nida foi que “serão con-
sideradas no item responsa-
bilidade social e cidadania 
as ações educativas plane-
jadas, realizadas e registra-
das que benefi ciem a comu-
nidade interna e externa à 
Unidade Escolar com crité-
rios a serem defi nidos em 
Portaria, regulamentados 
pela Secretaria de Educação 
e Cultura”. E defi ne ainda 
que “é de responsabilidade 
da Secretaria de Educação 
e Cultura, por meio de seu 
Departamento Pedagógico, 
oferecer e comprovar a ofer-
ta anualmente, de ações de 
formação permanente que 
incidam sobre as horas ne-
cessárias para que cada do-
cente desta Rede Municipal 
possa realizar, pelo menos, 
a metade de suas horas de 
formação em ações e forma-
ções implementadas pela 
Secretaria, sendo que estas 
ações de formação perma-
nente realizadas pela Secre-
taria de Educação e Cultura 
poderão ocorrer em período 
de recesso escolar e plane-
jamento, respeitando-se os 
trinta dias de férias anuais”.

Na mensagem do Execu-
tivo encaminhada ao Presi-
dente da Câmara, vereador 
Carlos Moura – Magrão, o 
Chefe do Executivo informa 
e explica que “o presente 
texto legal nasce da neces-
sidade de adequação e mo-
difi cação da Lei Ordinária 
5.318/11 e as adequações 
visam garantir de maneira 
efetiva os direitos basilares 
dos docentes, devidamente 
reconhecidos por Lei, ob-
jetivando precipuamente a 

valorização e a qualifi cação 
profi ssional do docente in-
tegrante do quadro de car-
reira do magistério público 
municipal”.

Segundo o Prefeito, “a 
proposta apresentada de-
monstra o compromisso 
com a valorização dos pro-
fi ssionais do magistério pú-
blico de Pindamonhangaba, 
de seu Quadro Geral - que 
se enquadra em categoria 
fundamental à consecu-
ção das fi nalidades do Es-
tado, de modo a garantir o 
pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo ao 
exercício da cidadania e sua 
qualifi cação para o traba-
lho, conforme preceitua a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional — Lei n° 
9.394/96, desta forma, ofe-
recendo uma nova condição 
aos docentes, por meio de 
um plano de carreira igua-
litário, com critérios bem 
defi nidos de promoção e 
progressão funcional e uma 
contribuição signifi cativa à 
sua formação profi ssional”.

Dia do Vereador: 
Ex-presidentes são 
homenageados 
Logo após a conclusão 

da sessão ordinária, os par-
lamentares de Pindamo-
nhangaba promoveram a 
comemoração do “Dia do 
Vereador” - 1º de outubro, 
data prevista no calendá-
rio ofi cial do município. Na 
oportunidade, o presiden-
te da Casa enfatizou que “a 
cerimônia exalta o trabalho 
dos representantes do Po-
der mais democrático da 
nação, aquele que dá vez e 
voz às vontades populares”. 
Por força do requerimento 
nº 1.938/2018,de autoria da 
Mesa Diretora, o Poder Le-
gislativo conferiu e fez a ces-
são de honrarias aos ilustres 
ex-vereadores e ex-presi-
dentes da Câmara de Pin-
damonhangaba, Fernando 
Prado Rezende e Paulo Ro-
meiro Ramos Mello. Após 
a leitura das biografi as dos 
homenageados, ambos rece-
beram o “Diploma de Honra 
ao Mérito” alusivo à data.

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

Ex-vereadores Paulo Romeiro Ramos Mello e Fernando Prado Rezende foram homenageados pela passagem do Dia do Vereador

 

ORDEM DO DIA
34ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 93/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza a desafeta-
ção de parte de área objeto da matrícula n° 37.025 para fins de compensação 
ambiental”.
II. Projeto de Lei n° 113/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Tribuna Livre:  Sr. Luiz Fernando Pinto
                          Assunto: Consumo de luz e conta elevada do empreendimento  
        Bem Viver e outros problemas referentes ao bairro.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 93/2018 - Trata-se de 
Projeto de Lei que tem por objeto buscar autorização da Câmara Municipal 
para desafetar parte da área de 11.040,00 m2, que foi desapropriada para 
construção de campo de futebol e um centro comunitário e destiná-la a área 
verde municipal. A afetação como área verde municipal faz-se necessário para 
viabilizar a regularização fundiária do Núcleo Queiroz, que está em processo 
final de regularização, porém não possui área verde. É importante ressaltar que, 
a indicação da referida área compensatória não prejudicará a sua destinação 
originária, uma vez que restará ainda área remanescente de 26.107,00 m2.  
Enfim, o projeto é de interesse público, pois beneficiará os moradores do Núcleo 
Queiroz no processo de regularização fundiária, além de garantir o meio 
ambiente sadio.
Projeto de Lei nº 113/2018 - Este projeto propõe a abertura de um crédito 
adicional especial no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), na Secretaria 
Municipal da Saúde e Assistência Social, no Departamento de Vigilância em 
Saúde, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e adequação de 
ações neste exercício.

Fernando Prado 
Rezende
Nascido em Cachoeira 

de Minas – MG, no dia 1º 
de setembro de 1937, é ca-
sado com Terezinha Maria 
Salgado de Moura Rezen-
de e tem 4 fi lhas: Fernan-
da, Flávia, Fabrícia e Fa-
bíola. Em 1956 serviu ao 
Exército, no 2º Batalhão 
de Engenharia, sendo gra-
duado cabo em 1960. Foi 
industriário, trabalhou em 
diversas indústrias de Pin-
damonhangaba. Em 1973 
ingressou na vida política. 
Foi vereador de 1973/1988 
e de 1997/2000, totalizan-
do 20 anos na vereança, no 
total de 5 mandatos, sendo 
Presidente da Câmara no 
biênio 1978/1979. É Juiz de 
Casamento, nomeado pelo 
Secretário de Justiça do Es-
tado de São Paulo, Dr. Luiz 
Antônio Guimarães Marrey. 
Atuou em diversos cargos 
de confi ança: Diretor Ad-
ministrativo na Associação 

Atlética Ferroviária; Dire-
tor Administrativo e Dire-
tor Jurídico na Estrada de 
Ferro Campos do Jordão; 
Assessor de Gabinete na 
gestão do Prefeito João An-
tônio Salgado Ribeiro. Atu-
almente exerce um cargo de 
confi ança na atual Adminis-
tração 2017, do prefeito, Dr. 
Isael Domingues.

Paulo Romeiro 
Ramos Mello
Filho de Domingos José 

Ramos Mello e Maria Car-
melita Romeiro Ramos 
Melo, Paulo Romeiro Ra-
mos Mello nasceu em Pin-
damonhangaba no dia 25 
de maio de 1946. É casado 
com Maria Francisca Gal-
vão Ramos Mello, com que 
tem 3 fi lhos Renato, Tiago e 
Gabriel e é avó de três ne-
tos: Letícia, Larissa e João 
Gabriel. É formado pela Es-
cola Técnica Resende Ram-
mel, Rio de Janeiro, em 
Químico Industrial. Tem 
formação superior em Di-
reito e Jornalismo. Foi ve-
reador na Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba 
nos anos de 1973 à 2000, 
sendo Presidente da Câ-
mara no biênio 1989/1990. 
Participou de vários encon-
tros e congressos durante 
sua vida politica, onde tam-
bém, recebeu vários diplo-
mas, tais como: Diploma de 
Destaque do Jornal da Ci-
dade de Pindamonhangaba; 
Diploma do Corfaci – Clu-
be de Operadores de Rádio 
Faixa do Cidadão; Diploma 
de reconhecimento – Ro-
tary Club de Pindamonhan-
gaba e Diploma de Honra ao 
Mérito – Jornal da Região. 
Atuou como assessor do 
Deputado Federal Armando 
Pinheiro e do Deputado Es-
tadual Pedro Yves. Foi che-
fe de gabinete do Vereador 
Felipe César. Atualmente 
é Ouvidor da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
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sportesE
Marcos Paulo embarca para os 
“Jogos Olímpicos da Juventude”

Judoca de 
Pinda é campeã 
no “Paulista”

Leandro “Buda” vence torneio 
internacional de jiu-jitsu

Sábado (6)
 
Evento: Campeonato 
Paulista Futsal 
Categoria Menores 
(categorias: Sub 18, 
Sub 16, Sub 14 e Sub 
12) – Pinda x Raposas 
do Leste
Local: Ferroviária
Horário: 13 horas
 
Evento: Semifi nal 
da Liga Paulista de 
Basquete Masculino 
Sub 16 – Pinda x Poá
Local: Centro 
Esportivo “João do 
Pulo”
Horário: 16 horas
 
Evento: I etapa do 
Festival Mirim de 
Natação 2º Semestre, 
da Federação 
Aquática Paulista
Local: São José dos 
Campos

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, o jo-

vem atleta Marcos Paulo, 
da Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba, 
embarcou para os “Jogos 
Olímpicos da Juventude”, 
na Argentina. Marcos, que 
esteve em árdua prepara-
ção em Bragança Paulista 
no camping de treinamen-
to da Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAT), 
representará o Brasil na 
competição.

Marcos Paulo foi con-
vocado para representar o 
Brasil nos jogos na catego-
ria 110 metros com barrei-
ras, na qual, somente nes-
te ano, conquistou o título 
de campeão no “Mundial 
Estudantil”, no Marrocos, 
e no “Campeonato Bra-
sileiro”, em Pernambu-
co. Na última sexta-feira 
(28), o atleta viajou para 
o Rio de Janeiro, onde es-
teve reunido com outros 
convocados que tiveram 
palestras, reuniões e trei-
nos. Ele competirá nos 
dias 13 e 16 de outubro na 
Argentina.

O atleta conta que as 
expectativas para repre-
sentar novamente o Brasil 
internacionalmente, são 
as melhores, e que fará o 
possível para trazer meda-
lha para casa. Os “Jogos 
Olímpicos da Juventude” 
são realizados pela COI 
– Comitê Olímpico Inter-
nacional, sendo a princi-
pal competição mundial 
para atletas até 18 anos.  
A abertura dos jogos será 
neste sábado (6).

No último sábado (29), 
os atletas de Judô da Se-
cretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba partici-
param da “Fase Final do 
Campeonato Paulista As-
pirantes”, em São Bernar-
do do Campo.

O evento contou com 
a presença de aproxima-
damente 900 atletas de 
várias cidades do estado 
de São Paulo. Para che-
gar nessa fase, os dez 
judocas que compuse-
ram a equipe de Pinda-
monhangaba passaram 

pelas seletivas regionais 
e inter-regionais.  E a 
judoca Lucimara Rosa 
de Fátima, após reali-
zar quatro lutas, consa-
grou-se campeã paulista 
na categoria Adulto Meio 
Pesado.

Segundo o técnico e 
professor Celso Manza-
no, a conquista é fruto de 
muita dedicação da atle-
ta, e também dos outros 
judocas da equipe que 
treinam diariamente com 
Lucimara, buscando o de-
sempenho técnico de ex-
celência.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
No último sábado 

(29), o pindense Lean-
dro Carvalho, conhecido 
como “Leandro Buda” 
no ambiente esportivo, 
anexou mais uma con-
quista em seu mural 
de disputas da carreira 
que escolheu como pro-
fi ssão e estilo de vida. 
A mais nova vitória e, 
consequentemente, o 
novo título de campeão 
resultaram de sua par-
ticipação no “Brazilian 
Jiu-Jitsu Internacional 

Gi e NoGi”, realizado 
em São Paulo.

O campeonato do úl-
timo fi m de semana de 
setembro teve a organi-
zação da Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu 
Esportivo e dispôs de 
dois grupos de emba-
tes. A divisão contou 
com a diferenciação 
entre competidores da 
modalidade Gi e NoGi, 
com e sem kimono 
respectivamente. No 
Ginásio Poliesportivo 
Mauro Pinheiro, loca-
lizado na capital pau-
lista, o representante 

pindense disputou a 
chave que abdicava do 
traje.

Leandro “Buda”, inte-
grante da equipe “Gui-
lhotina Fight Team” 
do mestre Alexandre 
Pequeno Nogueira, 
competiu na catego-
ria Faixa Preta Leve. 
O líder da Escola de 
Artes Marciais de Pin-
damonhangaba obteve 
como resultado de sua 
dedicação à luta livre 
esportiva a primeira 
colocação no pódio do 
“BJJ Internacional Gi e 
NoGi”. 

Atleta representou Pindamonhangaba 
na competição esportiva

Esportista local foi campeão do “BJJ Internacional Gi e NoGi”

Lucimara Rosa de Fátima, ao lado do prof. Celso 
Manzano, foi vencedora da categoria Adulto Meio Pesado

Atleta pindense competirá nos 
110 metros com barreiras

Divulgação

Divulgação

Divulgação

AGENDA DE 
COMPETIÇÕES 
ESPORTIVAS
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Fotos: Divulgação

Evento social une treinamento 
à conscientização em Pinda

 “As verdadeiras diferenças se 
encontram entre os que abraçam 
a paz e os que a querem destruir; 
entre os que olham para o futuro 
e os que se agarram ao passado, 
entre os que abrem os braços e os 
que fecham os punhos” - 

Bill Clinton

 “A missão da Apae é a qualidade 
de vida dos pacientes e a luta 
por uma sociedade justa e 
igualitária para os defi cientes” - 

Fabiana Barne Luiz Ferreira, coordenadora 
da Área da Saúde da  Apae de 

Pindamonhangaba 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
***

A aquarela social dispõe de uma 
variedade de cores muito além das 
representadas em laços de campa-
nhas voltadas à consciencialização 
da população. Os laços concretos do 
movimento interativo entre o indiví-
duo e a sociedade na qual ele perten-
ce carregam o tom da pluralidade, 
também conhecida como diversida-
de. Em setembro, uma tonalidade 
que circundou a primavera de 2018 
foi o verde da inclusão social. Nesse 
enredado esverdeado, a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Pindamonhangaba reali-
zou seu primeiro “Treinão de Cros-
sfi t” em parceria com a Academia 
CrossFit Tyranno, na Praça Monse-
nhor Marcondes.

O emaranhado colorido do mês 
que se encerrou tinha, entre outros 
títulos, a nomeação “Setembro Ver-
de” estampada na causa de inserção 
comunitária de pessoas com defi ci-
ência. Desta forma, seu último fi m de 
semana contou com um encerramen-
to comemorativo dos esforços con-
tínuos que idealizam as missões da 
Apae durante todo o ano. Sendo que, 
a celebração foi um treino aberto de 
crossfi t com cerca de 80 pessoas, 
incluindo crianças atendidas pela 
instituição, organizadores, funcioná-
rios dos dois pilares realizadores do 
evento e acompanhantes.

“Treinão de Crossfi t 
da Apae” movimentou 
o centro da cidade 
com interação pública

No dia 29 de setembro, na “Praça da Cascata”, a 
agitação de estímulo físico também incentivou a ex-
pansão das limitações sociais impostas a portadores 
de defi ciência. “O acontecimento é importante para 
a conscientização da população dos direitos iguais e 
da inclusão social do defi ciente na sociedade”, resu-
miu Fabiana Barne Luiz Ferreira, responsável pela 
Área da Saúde da Apae e organizadora do “Treinão 

de Crossfi t” ao lado da diretora e da terapeuta ocu-
pacional da entidade e do dono da academia apoia-
dora do evento.

De acordo com a plataforma “Ativo.com”, espe-
cializada em serviços e conteúdos voltados a atletas 
amadores, o crossfi t é um método de treinamento 
que agrega diversas modalidades de atividade física 
e explora dez capacidades do corpo humano: resis-

tência cardiorrespiratória, resistência muscular, 
força, fl exibilidade, potência, velocidade, coordena-
ção, agilidade, equilíbrio e precisão. Assim, o movi-
mento coletivo do sábado envolveu alongamentos, 
práticas ativas globais, de propriocepção e também 
de coordenação motora. “Os exercícios foram rea-
lizados de acordo com a nossa clientela”, explicou 
Fabiana.

Ação reuniu pacientes, funcionários da Apae e da CrossFit Tyranno junto de acompanhantes

Atmosfera 
consciente 
e recreativa 
tomou conta 
do “Treinão 
de Crossfi t da 
Apae”

 Exercícios 
do treino 

aberto foram 
direcionados ao 

público-alvo

Comemoração do “Setembro Verde” aconteceu na 
praça Monsenhor Marcondes Atividade coletiva propôs estímulos físicos e sociais entre os participantes

6
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Luz na passarela...
Representantes de Pindamonhangaba no “Miss São Paulo 
Infanto Juvenil 2018” falam sobre suas expectativas

Concurso tem apoio ofi cial da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

Nem só de glamour vi-
vem as candidatas ao 
título de misses. Além 

de beleza, simpatia, disciplina, 
postura e comprometimento, 
elas precisam conciliar horários 
dos ensaios, dos eventos, dos 
estudos e do trabalho. No caso 
do concurso “Miss São Paulo In-
fanto Juvenil”, a grande maioria 

ainda não trabalha, pois a faixa 
etária é dos 4 aos 17 anos – mes-
mo assim, é uma fase que exige 
muitas renúncias. 

Na manhã dessa quinta-feira 
(4), recebemos na redação do 
jornal Tribuna do Norte, cinco 
das seis candidatas selecionadas 
para a grande fi nal estadual do 
“Miss São Paulo Infanto Juvenil 

Elas participarão da grande fi nal, mas 
atualmente, os títulos que elas já conquis-
taram são: 

Isabella Carlota Vettori (12 anos) – Miss 
Pinda Infanto Juvenil; Lavínia Sanchez (11 
anos) – Miss Simpatia Infanto Juvenil; Ana 

Júlia Cezário Israel (17 anos) – Miss Pinda 
Juvenil; Maria Clara Augustinho (12 anos) 
– Miss Fotogenia Infanto Juvenil; Manuela 
Gama (5 anos) – Miss Pinda Mirim; e Ma-
ria Almendro Silva (9 anos) – Miss Pinda 
Infantil.

REPRESENTANTES DE PINDAMONHANGABA

2018”, que acontecerá neste sá-
bado (6), às 15 horas, no teatro 
Sérgio Cardoso, no bairro Bela 
Vista, em São Paulo. 

Como elas estavam? “Ansio-
sas!”, respondeu a maioria. As 
mães, que as acompanham, parti-
lham também desse misto de sen-
timentos: ansiedade, alegria, or-
gulho e torcida em tempo integral.

Jucélia BatistaDivulgaçãoJucélia Batista

Arquivo pessoal

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista

NOS BASTIDORES
Não basta incentivar a parti-

cipação e torcer integralmente; 
tem que ir junto aos ensaios; 
correr atrás de patrocínio; ou-
vir “não”; driblar os afazeres do 
dia a dia; sorrir e chorar (se for 
preciso) para ver suas “misses” 
voando alto e conquistando o 
júri. Neste quesito, as mamães: 
Geisa; Marianne; Marli, Helia-
ne, Michele e Cintia não deixam 
a desejar!   

Algumas das candidatas têm 
um pouco mais de experiência 
em passarelas ou no mundo da 
moda, mas a maioria desfi la 
pela primeira vez. O encontro 

com esse universo foi de longe 
“amor `à primeira vista”. Algu-
mas delas, inclusive, tentaram 
argumentar com suas mães que 
“não tinham nada a ver com esse 
mundo”. Mas agora, há um pas-

so da grande fi nal, elas sonham 
em trazer para casa mais uma 
faixa, mais uma medalha, mais 
um título e o orgulho de toda 
uma cidade. Desejamos muita 
sorte, meninas!

 A GRANDE FINAL

Patrocinada pelo Cless Cosméticos, com apoio ofi cial 
da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, a fi nal 
da seletiva 2018 consiste em um evento fechado e com 
ingressos já esgotados (devido à capacidade do local). 

Para quem busca oportunidade nesse universo, os or-
ganizadores informam que as inscrições para a seletiva de 
2019 já estão abertas no site ofi cial do concurso.  

Para mais informações, acesse: www.misssaopauloin-
fantojuvenil.com.br

E
Pindamonhangaba, 5 de outubro de 2018

Manuela Gama

Maria Almendro

Lavínia Sanchez

Ana Júlia Cezário

Maria Clara Augustinho

Isabella Vettori
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“Outubro Rosa” 
começa neste sábado 
em Pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Saúde, dá abertura às 
atividades do “outubro rosa”, 
mês de prevenção ao câncer 
nas mulheres, neste sábado (6). 
as ações acontecerão todos os 
sábados de outubro, na praça 
monsenhor marcondes.

neste sábado, as mulheres 
que passarem pelo centro de 
Pindamonhangaba receberão 
aferição de pressão, orientação 
nutricional e constatação do 
imC (índice de massa corpórea); 
além da orientação do câncer 
de mama. em casos em que for 
necessário, haverá o encaminha-
mento pela Secretaria de Saúde 
para fazer os devidos exames 
pelo SuS (Sistema Único de Saú-
de), em que pode haver atendi-
mento em outra cidade. Porém, 
a prefeitura oferece o transporte 
da saúde para o deslocamento.

Mês “rosado” se atenta à qualidade de vida e à saúde das mulheres

reprodução/internet

além das atividades na pra-
ça, a Secretaria de Saúde pro-
moverá rodas de conversas para 
a conscientização e prevenção 
contra o câncer nas unidades 
de saúde da cidade. nos PSFs 
(Programa Saúde da Família) o 
exame preventivo está sendo co-
lhido em horário estendido.   

na segunda-feira (22), che-
gará a carreta da mamografia 
que atenderá gratuitamente 
mulheres no estacionamento da 
prefeitura. no Cpic (Centro de 
Práticas integrativas e Comple-
mentares) haverá diversas ati-
vidades voltadas para o “outu-
bro rosa” no dia 18, entre elas: 
palestras para conscientização, 
ioga, dança circular e massa-
gens.

o “outubro rosa” surgiu na 
década de 1990 tendo como ob-
jetivo estimular a população no 
controle de câncer de mama. Ce-
lebrada anualmente, tem como 
intuito compartilhar informa-
ções sobre o câncer de mama, 

além de promover a conscien-
tização da doença, viabilizar o 
acesso aos meios de diagnóstico 
e de tratamento, fazendo com 
que haja a diminuição da mor-
talidade.

a realização da campanha 
em Pindamonhangaba é uma 
parceria entre a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, o Fundo 
Social de Solidariedade e o Con-
selho da mulher. 

Caminhada Outubro Rosa

em 2018, além das ativi-
dades de prevenção e cons-
cientização contra o câncer de 
mama, Pindamonhangaba terá 
também a “10a Caminhada ou-
tubro rosa”. o evento acontece 
em um sábado, dia 20, na Pra-
ça monsenhor marcondes, a 
partir das 9 horas, e tem como 
um dos principais objetivos es-
timular a conscientização do 
câncer de mama e a atividade 
física.  

Premiação do 
“Festipoema” 
acontece no próximo 
fim de semana

Prefeitura prepara recreação para o “Dia das Crianças” em Pinda

Vila Rica encerra festa do 
padroeiro São Francisco de Assis

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

No próximo fim de semana, 
acontecerá a premiação da dé-
cima segunda edição do “Fes-
tipoema” (Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba). as 
premiações e apresentações 
serão às 19 horas, no teatro 
Galpão, com entrada gratuita.

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo Depar-
tamento de Cultura, a edição 
de 2018 contou com mais de 
500 inscritos de 25 estados 
do país e o Distrito Federal. 
o objetivo do evento é esti-

mular a criação poética, va-
lorizar e divulgar a poesia, 
assim como incentivar a arte 
da interpretação da poesia 
e estimular no público o in-
teresse pelas manifestações 
artísticas. além de poemas, 
haverá também a premiação 
de vídeos e fotografias que 
sintetizem a essência poética.

o “Festipoema” é resulta-
do da parceria entre o Depar-
tamento de Cultura e Patri-
mônio Histórico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, a aca-
demia Pindamonhangabense 
de letras e o Conselho muni-
cipal de Cultura.

Entrega de prêmios 
e apresentações 
acontecerão no 

Teatro Galpão

Divulgação

na igreja do vila rica encer-
ra-se neste domingo (7) a festa 
ao seu padroeiro São Francisco 
de assis. a novena litúrgica con-
tinua na sexta-feira (5) e sábado 
(6) com missas às 19h30, seguida 
da quermesse no salão da igreja.

no domingo (7), dia da festa, 
haverá   procissão às 18 horas e, 
na chegada à igreja, santa missa 
de encerramento presidida pelo 
pároco monsenhor eugenio 

Santos, com animação do coral 
São Francisco, sendo convida-
dos todos os devotos do santo.  
em seguida, no salão da igreja, 
haverá bingo e venda de salga-
dos e refrigerante.

no dia 14 de outubro, às 14 
horas acontecerá o bingo especial 
beneficente com vários prêmios 
para os participantes. as cartelas 
estão sendo vendidas por r$ 6 
pelo pessoal das pastorais.

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

a Secretaria munici-
pal de esportes e lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará duas 
festas em comemoração 
ao “Dia da Criança”. no 
dia 12 de outubro, o entre-
tenimento será no Centro 
esportivo “João do Pulo” 
e, no dia 21, no Centro es-
portivo Zito.

Para a celebração da 
data comemorativa, a Se-
melp abrirá os centros 
esportivos, das 14 às 18 
horas, para ações recrea-
tivas e esportivas como: 
mini vôlei, futebol, tênis 
de mesa, oficina de pipas, 
jogos de mesa, modela-
gem de balão, zumba kids, 
brincadeiras tradicionais, 
unhas artísticas, maquia-
gem no rosto, brinquedos 

infláveis e piscina. Para a 
utilização da piscina é ne-
cessário que menores de 
7 anos estejam acompa-
nhados pelo responsável 
maior de idade; a piscina 
poderá ser utilizada por 
aqueles que tenham até 14 
anos e que esteja vestindo 
roupas próprias para água, 
como maiô, biquíni, top e 
shorts ou shorts tactel. 

além disso, às 16 ho-
ras, haverá a apresenta-
ção da peça teatral “todos 
contra o aedes aegypti”.  
“estamos felizes em rea-
lizar mais uma edição do 
dia das crianças, evento 
tão tradicional na cida-
de, resgatado em 2017 e 
muito esperado pelas fa-
mílias. espero que todos 
se divirtam e aproveitem 
bastante”, afirma o secre-
tário de esportes, prof. 
everton Chinaqui. Criançada poderá se divertir em duas comemorações pela cidade

Divulgação
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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.

 
 

 
 

    
  

  
 

CONVOCAÇÃO – 9ª Reunião Ordinária - 2018 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “9ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Aprovação da Ata da 8a Reunião Ordinária; 
 Aprovação da Ata da 1a Reunião Extraordinária; 
 Fototeca, Evolução e Consistência dos Arquivos; 
 Igreja de São José, nova proposta de projeto de restauro;  
 Retrospectiva das diversas ações do Conselho, sobre cada Patrimônio, 

proposições e situação atual. 
 

Data:   09/10/2018 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 
 
 

 
 

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

Arquitetônico de Pindamonhangaba 
 
 

 

 

COMTUR Pindamonhangaba 

Conselho Municipal de Turismo 

 

1 
 

 

 
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA 

SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO – 2018/2020 
 

 

Ficam as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros, titulares e suplentes, 

entidades e sociedade civil, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 

realização da “Assembleia Extraordinária de Eleição dos Membros da Sociedade 
Civil”, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 
 
 

- Eleição dos Membros da Sociedade Civil 
 

 
 
Dia:   10/10/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17:30 h   
 
Local:  Central dos Conselhos Municipais – Av. Albuquerque Lins, 138    
 
 
 
 

 
 

 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
 

 

 

 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 10ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata; 
 Apresentação do demonstrativo financeiro de 2017; 
 Fórum Socioassistencial – comissão organizadora; 
 Censo SUAS; 
 ACCI Vila Rica; 
 Informe Gerais. 

 
 
Dia:   10/10/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17h00 (Dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal  
 
 
 

Doralice C. de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

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:

PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa para prestação de serviço especializado de implantação e 
manutenção de patrimônio paisagístico de áreas verdes, APPs e jardins públicos municipais”, 
com entrega dos envelopes até dia 22/10/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 156/2018 (PMP 24755/2018) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de portaria 
controlador de acesso”, com entrega dos envelopes até dia 19/10/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº 159/2018 (PMP 26337/2018) 
Para “contratação de empresa especializada no plantio e aquisição de gramas tipo bermudas 
way, com calcário de dolomítico para a reforma do Campo de Futebol do Estrela”, com entrega 
dos envelopes até dia 18/10/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 160/2018 (PMP 26323/2018) 
Para “aquisição de veículo para atendimento de remoções de longa distância”, com entrega 
dos envelopes até dia 22/10/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2018 (PMP 26325/2018) 
Para “aquisição de correias automotivas para veículos da frota da prefeitura de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 23/10/18 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do Pacote de 
Aplicativos (software) em nuvem Gsuite, incluindo serviço de suporte técnico, conforme 
especificações no termo de referência por 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
18/10/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2018 (PMP 26868/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro para atender 
demanda da Secretaria de Educação junto a escolas e creches do município, com atendimento 
ponto a ponto quando necessário”, com entrega dos envelopes até dia 23/10/18 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

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

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREGÃO Nº 143/2018 (PMP 22812/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, desclassificou, em 26/09/2018, as amostras apresentadas para os itens 
05, 06, 12 e 28, e desclassifica a empresa Esmeralda & Safira Comercial Ltda EPP, por não 
ter apresentado a documentação técnica exigida no termo de referência para os itens 10, 11, 
31 e 34, da licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para 
alimentação escolar, conforme termo de referência”. Diante de tal desclassificação, determinou 
que sejam convocadas as empresas classificadas em segundo lugar, para os respectivos itens, 
e também que seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter documentos 
de habilitação da empresa classificada em segundo lugar no item 28, qual seja Brasilidade 
Comércio Serviços Importação Eireli EPP. Fica marcada a mencionada sessão para o dia 
15/10/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/09/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros para compor a 
frota da Secretaria de Saúde, especificamente para atender a USF Cruz Grande”, em favor da 
empresa Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, o item 01, no valor 
total de R$ 43.700,00. 

PREGÃO Nº 147/2018 (PMP 23553/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas pela Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, homologou, em 02/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de câmara de conservação de vacinas para as unidades de saúde ESF 
Azeredo, UBS Bem Viver, UBS Crispim e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira”, 
em favor da empresa Biotecno Indústria e Comércio Ltda, o item 01, no valor total de R$ 
26.400,00. 

PREGÃO Nº 148/2018 (PMP 23556/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica do Departamento de Tecnologia da 
Informação, homologou, em 03/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de solução integrada e gerenciada de proteção antivírus, antispyware, controle de dispositivos 
e proteção e detecção de intrusos (IPS/IDS) para as estações de trabalho e servidores de 
arquivos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, incluindo instalação, atualização 
automática do software e assinaturas, configuração, treinamento e suporte técnico pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações deste Termo de Referência”, 
em favor da empresa Allcomnet Tecnologia e Sistemas Ltda EPP, o item 01, no valor total de 
R$ 81.200,00. 

PREGÃO Nº 153/2018 (PMP 24715/2018) 
A autoridade superior homologou, em 01/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento e plantio de grama 
bermudas para reforma de Campo de Futebol do Bairro Cidade Jardim”, em favor da empresa 
Mendes Soluções Ambientais Ltda ME, o item 01, no valor total de R$ 68.607,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 291/2015 (PMP 32422/2015) 
Foi firmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato 048/2016, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia 
com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização 
de exames”, para supressão de 10%, equivalente a R$ 41.807,76, assinando pela contratante 
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços Médicos Ltda EPP, o Sr 
André Luis Alvim Malta. 

PREGÃO Nº 065/2017 (PMP 19209/2017) 
Foi firmado o aditamento 02/2018, de 11/09/2018, ao contrato 070/2017, que cuida de 
“contratação de empresa para disponibilizar profissional especializado em nefrologia, para 
realização de consultas”, para supressão de 20%, equivalente a R$ 30.836,43, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.582, DE 18 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 nº 6.152, de 12 de julho de 2018,
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
no Departamento de Serviços Municipais, referente ao convênio nº 1299/2018 firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, para obras 
de infraestrutura urbana. A classificação orçamentária será:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
1006  Pavimentação de Vias Urbanas
15.451.0017.2 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 4.000.000,00
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 Planejamento e Gestão.
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 18 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 18 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.161, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.
Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS JIU JITSU E 
TAEKWONDO RAYANE.
(Projeto de Lei nº 99/2018, de autoria do Vereador Carlos Moura – Magrão)

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 declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS 
JIU JITSU E TAEKWONDO RAYANE.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018. 

Isael Domingues  - Prefeito Municipal  
João Henrique Ferrari Gontijo - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves  - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.080, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o art. 4º do Decreto nº 4.416, de 30 de novembro 
de 2007, alterado pelo Decreto 4.879, de 23/08/2012, e nos termos da Portaria Geral 
nº 4.900, de 26 de julho de 2017, alterada pela Portaria Geral nº 4.945, de 19 de 
dezembro de 2017,

RESOLVE 
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 4.900, de 26 de julho de 2017, que 
constitui o CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA, nos representantes 
titular e suplente a seguir indicados que passam a vigorar:
“ Representantes do Poder Público
. . .
b)  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
     . . .
Suplente:  Miriam Alves da Silva
c) SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
    Titular:     Silvia Vieira Mendes Pires
. . .”
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 

Luciana de Oliveira Ferreira
Respondendo pela Secretaria de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 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 INTERNA Nº 10.564, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2017 para dar continuidade 
à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 02 de 
setembro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 
2018.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de setembro 2018.
Anderson Plinio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.576, DE 12 DE SETEMBRO  DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR 
por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 15 de setembro de 2018, o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2018, Portaria Interna nº 
10.493, de 20 de junho de 2018, Processo  17532/18.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Henrique Ferrari Gontijo - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria 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

PORTARIA INTERNA Nº 10.577, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea “a”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 
de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho 
da servidora municipal Sra. Flávia Regina Campos Assis, pelo período de 02 (dois) 
anos, contados a partir de 16 de agosto de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 16 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 18 de setembro 
2018.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.589, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro nos arts. 39, 58 e 63 da Lei Municipal nº 5.751, de 
24 de fevereiro de 2015, c/c o art. 11A do Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 
2017, incluído pelo Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017, NOMEIA os 
servidores: Giovana de Oliveira Godoi (Presidente), Aline Teixeira Anelli e Euciane 
Glauce Garcia de Andrade (membros), para comporem a comissão de abertura de 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Marcos Vinicius 
Monteiro, motorista especializado,  matrícula 603700, lotado no DAA – Departamento 
Administrativo da Saúde e Assistência Social/SES-Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, para apurar responsabilidade por agressão física a servidor em local de 
trabalho, conforme relatado no Processo Interno nº 26070/2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de 
outubro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.590, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015 e de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar constituído através da 
Portaria Interna nº 10.589, de 04 de outubro 2018, Resolve Determinar o afastamento 
preventivo do servidor Marcos Vinicius Monteiro, motorista especializado, matrícula 
603700, lotado no DAA – Departamento Administrativo da Saúde e Assistência 
Social/SES-Secretaria de Saúde e Assistência Social, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias contados a partir de 05 de outubro de 2018, sem prejuízo de seus vencimentos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de 
outubro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Ainda dá tempo

De parabenizar a lindíssima bailarina e atleta de 
Pindamonhangaba, Lavínia Karen, pelo seu ani-
versário de 16 anos, no último dia 27 de setembro. 
Que seu novo ciclo seja cheio de alegria, de paz e de 
conquistas. São os votos dos teus pais, irmãos, fami-
liares e amigos, em especial da Cia. Lago do Cisne, de 
Moreira César.  

“Presente de Deus”

As famílias mais alegres 
do Mombaça/Morumbi 
estão em festa com a chega-
da do mais novo membro: 
o garotão Daniel Rodrigues 
Ribeiro, que nasceu em 
Taubaté, na sexta-feira, dia 
28 de setembro, com muita 
saúde. A mamãe Giovana, o 
papai Lucas, o avô Ricardo 
Augusto, o eterno “colega” 
e sua musa mineira, Yara, 
estão radiantes.

Felicidade!

Para Noghan Louzada, aniver-
sariante do último dia 2 de outu-
bro. Ele recebe os cumprimentos 
do pai Verilson, da mãe Luciana, 
dos avós, dos tios, dos primos e de 
todos os familiares e amigos.  

Marcella faz anos

Nesta sexta-feira, dia 5 de outubro, quem completa mais um ano é a ad-
vogada Marcella Monteiro da Silva, que atua no Departamento Legislati-
vo da Câmara de Pindamonhangaba. Os pais Renato e Palmina, os irmãos 
Rodrigo, Vanessa e Renata, a fi lhota Lara e os amigos do departamento e 
do G6 da Câmara desejam sucesso, saúde, paz e muitas alegrias!

Parabéns para o Alex!

Dono de um carisma sem igual e 
sempre de bem com a vida, o assistente 
administrativo da Câmara, Alex Fabia-
no da Silva, completa mais um ano de 
vida na segunda-feira, dia 8 de outu-
bro. A esposa Ri, as fi lhas Lais e Julia, 
os pais Licínio e Marília e os amigos do 
G6 desejam, “com as bençãos de Deus, 
muita felicidade, saúde e sucesso ao 
nosso ‘Cururu’”.

Tudo de bom!

Quem completa 90 anos, hoje, 5 de 
outubro, é o Sr. José Vieira Batista 
(Vieirão) e recebe cumprimentos da 
esposa, de toda família e dos inúme-
ros amigos. Muita felicidade, paz e 
saúde. 

Parabéns!

Para a jovem Maria Gabriele, que come-
morou mais um ano de vida nesta quinta-
feira, dia 4 de outubro. A estagiária Júlia 
(Jornal Tribuna do Norte), os amigos e 
familiares desejam muita felicidade e muitas 
conquistas.

Sucesso!

Quem também comemorou mais um 
ano de vida no dia 4 de outubro foi o 
jornalista e professor Marcos Cuba. Ele 
recebe os parabéns e o desejo de muita luz, 
alegria e paz de toda a sua família e dos 
seus amigos e alunos. Felicidade, Marcos!

dos avós, dos tios, dos primos e de 
todos os familiares e amigos.  

Bênçãos sem fi m 

Para Lucílio Mendes (Controle Interno da 
Prefeitura), aniversariante do último dia 3 
de outubro. Ele recebe os cumprimentos de 
toda a sua família e de amigos, em especial 
dos colegas de trabalho.  
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