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Serviço de recapeamento asfáltico
segue para bairro Boa Vista
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o recapeamento de pavimentação
em diversos pontos da cidade.
O serviço está em fase de conclusão na avenida São João
Bosco e segue para o bairro Boa
Vista.
Na terça-feira (17), a fresagem começou na travessa Mariz
e Barros. De lá, o recapeamento
seguirá para as ruas: Conselheiro Rodrigues Alves, Francisco
Glicério (trecho compreendido
entre a rotatória do INSS e o
quartel), Antônio de Pádua Costa e Athaíde Marcondes.
Ao todo, 37 vias de diversos
bairros serão beneﬁciadas. O investimento total será de aproximadamente R$10 milhões.
PÁGINA 3
Novos locais como a
travessa Mariz e Barros
estão passando por obra
de pavimentação

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
20º
CHUVA À TARDE

25º

UV 9

TIME DE MALHA DE PINDA ESTÁ
A UM EMPATE DO TÍTULO DO
“INTERIOR PAULISTA”

“Caminhada Rosa”
é neste sábado
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Fonte CPTEC/INPE

INSCRIÇÕES PARA “PROGRAMA
DE ESTÁGIO 2019” DA
NOVELIS VÃO ATÉ DOMINGO
PÁGINA 2
Divulgação

“Outubro Rosa”: atendimentos
da ‘Carreta da Mamograﬁa’
iniciarão na segunda (22)
A “Carreta da Mamograﬁa - Mulheres
de Peito”, instalada no
estacionamento da prefeitura, iniciará suas
atividades em Pindamonhangaba na próxima segunda-feira (22).
A previsão inicial era
começar os atendimentos no dia 16, mas em
virtude de um proble-

ma técnico no mamógrafo, não foi possível.
Em 2018, a cidade
passou a integrar o
circuito estadual do
“Programa Mulheres
de Peito” da Secretaria
de Saúde do estado de
São Paulo, que constitui também a vinda da
carreta itinerante da
mamograﬁa.

Os atendimentos
serão da seguinte forma: de segunda a sexta – distribuição de 50
senhas, por ordem de
chegada e atendimento
no mesmo dia, das 9 às
18 horas; e no sábado,
distribuição de 25 senhas, com atendimento
das 9 às 13 horas.
PÁGINA 3
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Brinquedos inﬂáveis, jogos de mesa e muita diversão
aguardam a garotada no ‘Zito’

Domingo tem festa
para as crianças de
Moreira César no ‘Zito’
A garotada de Moreira
César poderá brincar e
aproveitar a recreação
preparada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no domingo
(21), a partir das 14
horas, no Centro Esportivo “Zito”. A festa, promovida em celebração ao
“Dia das Crianças”, terá
atividades gratuitas,
divertidas e seguras.
Entre as atividades
haverá: futebol, tênis de
mesa, oﬁcina de pipas,
jogos de mesa, mode-

lagem de balão, zumba
kids, brincadeiras tradicionais, unhas artísticas,
maquiagem no rosto,
brinquedos inﬂáveis e
piscina liberada para a
criançada – que for trajando roupas próprias
para água, como: maiô,
biquíni, top ou shorts
tactel.
Para a utilização da
piscina é necessário que
menores de sete anos
estejam acompanhados
pelo responsável maior
de idade.
PÁGINA 7
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Editorial
Desenvolvendo habilidades

Q

uem ainda não se inscreveu tem até o próximo domingo (21) para realizar a inscrição no programa de estágio da empresa
Novelis.
Especializada em laminados e reciclagem de
alumínio, no Brasil, a multinacional tem unidades em Pindamonhangaba, em São Paulo e em
Santo André.
O “Ciclo Novelis 2019” conta com vagas disponíveis para estudante de Ensino Superior de
variadas áreas. O período de duração do estágio
é de um a dois anos.
Lembrando que o estágio é sempre uma oportunidade para desenvolvimento de habilidades
proﬁssionais. Algumas empresas como a Novelis, por exemplo, oferecem plano de integração e
workshops para desenvolvimento de competências e para entendimento dos negócios da companhia.
Ficou interessado? Conﬁra a matéria completa
abaixo, se inscreva, e aproveite mais essa oportunidade!

Inscrições para “Programa
de Estágio 2019” da
Novelis vão até domingo
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
A Novelis, empresa especializada em laminados e
reciclagem de alumínio, está
com inscrições abertas para o
“Ciclo Novelis 2019” até este
domingo (21). Em Pindamonhangaba, as vagas disponíveis são para estudante de
Ensino Superior de variadas
áreas, como Laminação a Fio
e RH - Treinamento e Desenvolvimento. Os contratados
serão beneﬁciados com bolsa
auxílio, vale-transporte, assistência médica e odontológica e seguro de vida.
Ao todo, o “Programa de
Estágio 2019” disponibiliza
32 vagas para São Paulo, Santo André e Pinda. A oportunidade de desenvolvimento de
habilidades proﬁssionais terá
duração de um a dois anos e
inclui um plano de integração
e workshops para desenvolvimento de competências e entendimento dos negócios da
companhia.
Para se candidatar, é preciso ter formação prevista

entre dezembro de 2019 e
dezembro de 2021, em um
dos cursos: Administração
de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior,
Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil,
Engenharia da Computação,
Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia de
Materiais/Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas,
Sistemas de Informações,
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Processos Metalúrgicos e Tecnólogo em RH.
Nos meses de outubro e
novembro serão realizados
testes de raciocínio lógico e
inglês, dinâmicas de grupo
e entrevistas presenciais. Os
novos proﬁssionais ingressarão na Novelis em janeiro de
2019. Para fazer a inscrição e
obter mais informações, acesse o site: 99jobs.com/novelis.

Prazo para reforma de túmulos para
feriado de “Finados” termina dia 28
Portal R3

Cemitério Municipal de Pindamonhangaba receberá limpeza geral

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Serviços
Públicos e Departamento
de Serviços Municipais,
informa que as reformas
em túmulos no Cemitério
Municipal para o feriado
de Finados poderão ser
feitas até o dia 28 de outubro, das 7 às 17 horas.
Depois desta data, a
prefeitura realizará serviços de limpeza no local. O
horário de funcionamento
do cemitério será das 7 às
17 horas no dia 1º de novembro (Dia de Todos os
Santos); e das 6 às 18h30
no dia 2 (Finados).

Construindo Cidadania

Reprodução/99jobs

Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

C
A unidade de Pindamonhangaba conta
com vagas para diversas áreas
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omeço com esta frase, que
resgata a importância dos
nossos queridos Professores.
Desta vez dedico meu texto a eles,
que inclusive, só por acaso, me
ensinaram a escrever e a gostar de
leitura, não tanto quanto gostaria, deveria e quero ler mais, mas
eles me colocaram no caminho da
leitura e do aprender tantos outros
assuntos, que me colocam aqui
hoje.
Mas o que de próximo tem os
professores e o tema que trato com
maior frequência aqui neste nosso
bate-papo?
Simples, os professores são
responsáveis pela nossa formação
cidadã, não formação de valores,
pois estes acredito que deve ser
feita pela família, em casa, o professor tem papel fundamental, por
isso no Japão o professor é o único
que não precisa se dobrar em reverência ao imperador do país, pois
assim se diz por lá, sem professores não existiriam os imperadores.
E assim é, sem eles, não existiriam os outros proﬁssionais, salvo
aqueles que são passados os ofícios
de pai para ﬁlho, portanto precisa-

PARA QUEM SE DOBRA
O IMPERADOR?
mos valorizar e reverenciá-los não
só no dia do professor, mas todos
os dias.
Voltando ao nosso tema, os professores, na sua grande maioria,
mesmo com toda carga de trabalho para ter um salário minimamente decente, se desdobram para
fazer muitas outras atividades
paralelas a sua atividade de sala e
a sua formação, portanto não cabe
aqui mais uma responsabilidade
ao professor, mas, uma possibilidade de ferramenta para desenvolver os conteúdos já existentes, o
trabalho voluntário.
É necessário prepará-los lógico, mas totalmente possível.
No Japão, continuando a citá-lo
como já o ﬁz no início, o trabalho
voluntário faz parte das atividades diárias de alunos e pais, estes,
os pais participam ativamente
na gestão da escola e apoiam as
atividades esportivas, cuidados
com os jardins e experiencias com
a natureza, entre outros. Os alu-

nos participam da limpeza e da
conservação das salas e ambientes
comuns da escola. Com isso pais e
alunos se interessam e valorizam
o ambiente escolar, respeitam os
amigos e professores e cuidam uns
dos outros bem como da escola.
Assim deveria e pode ser feito
em nosso país, ao inserir os alunos
em diversas atividades dentro da
escola como voluntários e a traves
destes trabalhos voluntários, vem
a aprendizagem cidadã, do cuidado com o outro, do não sujar para
não ter que limpar, do tirou do
lugar devolve ao mesmo lugar, do
quebrou, arrumou ou pagou, entre
muitos outros conceitos que podem
ser passados de forma natural enquanto se exerce atividade voluntária, sem contar os outros mais
naturais ainda, como o trabalho
em grupo, liderança, fazer muito
com pouco, etc.
Governantes, que tal pensarem
nisso e colocar em prática nas
escolas? No inicio vai dar trabalho
e muita controvérsia, mas o tempo
cura tudo, até mesmo a ignorância
(de ignorar, não saber), que era
possível com tão pouco.
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“Carreta da Mamografia”
inicia atendimentos em Pinda
A “Carreta da Mamografia Mulheres de Peito”, instalada no
estacionamento da Prefeitura,
iniciará suas atividades em Pindamonhangaba nesta segundafeira (22). A previsão inicial era
começar os atendimentos no dia
16, mas no momento do teste final do equipamento, foi encontrado um problema técnico no
mamógrafo, impossibilitando seu
funcionamento.
Os técnicos enviados pelo
Governo do Estado iniciaram
o conserto na quinta-feira (18)
e, de acordo com a supervisão
técnica administrativa da unidade móvel, na segunda-feira o
atendimento às moradoras de
Pindamonhangaba estará normalizado.
Em 2018, Pinda passou a
integrar o circuito estadual do
“Programa Mulheres de Peito”
da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, que constitui
também a vinda da carreta itinerante da mamografia.
A previsão inicial é que a carreta permaneça em Pinda até o
dia 1º de novembro. Os atendimentos serão de segunda-feira a
sábado, sendo de segunda a sexta, distribuição de 50 senhas por
ordem de chegada e atendimento no mesmo dia, das 9 às 18

Divulgação

De segunda a sexta-feira serão distribuídas 50 senhas, por ordem de chegada; e no sábado, serão 25 senhas
horas; e no sábado, distribuição
de 25 senhas, com atendimento
das 9 às 13 horas.
Mulheres de 35 a 49 anos
precisarão apresentar o pedido
médico, cartão SUS e RG; acima
de 50 anos serão necessários somente o RG e o cartão SUS.
Os exames serão retirados no
prédio da “Saúde da Mulher”,
que fica na rua João Gama, 115
(antigo PA da Unimed).

Prefeitura realiza
audiência pública para a
reestruturação do transporte
coletivo da cidade
COlAbOROU COM O
tExtO: bRUnA SilvA
A Prefeitura de Pindamonhangaba por meio do Departamento de trânsito, realizará
uma audiência pública para
abordar temas em que visem a
melhoria na reestruturação do
transporte público da cidade.
A reunião ocorrerá na próxima
quarta-feira (24), às 18 horas,
no auditório da sede da instituição municipal.
De acordo com o Departamento de trânsito, a participação democrática da população
nesta discussão será imprescindível para compreender
quais propostas preliminares

e programas serão viáveis na
aplicação, tendo em vista a
melhoria no atendimento do
transporte público pindamonhangabense. A proposta é que
futuramente seja aberto processo de contratação de nova
empresa de transporte público. Por este motivo, viabilizar
o diálogo e estabelecer metas
junto à população, é muito importante para o cumprimento
da nova empresa.
“A audiência pública é muito
importante porque este é o momento da população participar
do processo de estabelecimento
de metas para a nova contratação”, afirma a diretora de Trânsito, luciana viana.

A reunião acontecerá na sede da instituição municipal

Serviço de recapeamento segue para Boa Vista
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o
recapeamento de pavimentação em diversos pontos
da cidade. O serviço está em
fase de conclusão na avenida
São João Bosco e segue para
o Boa Vista.
As ruas Treze de Maio e
Ferdinando Bólis, no Crispim, que também receberão
o serviço, estão aguardando o término de uma obra
que a Sabesp está realizando no local para que seja
iniciado o recapeamento,
sendo que essas ruas já receberam a fresagem neces-

sária para a pavimentação
asfáltica.
Na terça-feira (17), a fresagem começou na travessa
Mariz e Barros. De lá, o recapeamento seguirá para as
ruas: Conselheiro Rodrigues
Alves, Francisco Glicério
(trecho compreendido entre
a rotatória do INSS e o quartel), Antônio de Pádua Costa
e Athaíde Marcondes.
37 vias serão
beneficiadas
O serviço de recapeamento faz parte de um projeto

maior, abrangendo 37 vias
em diversos bairros da cidade,
como Pasin, Mantiqueira e
centro da cidade, entre outros,
somando 15 km de pavimentação. O investimento total será
de aproximadamente R$10
milhões, sendo R$ 4 milhões
através do Governo de São
Paulo, R$ 5 milhões investidos
pelo projeto de financiamento
do Programa Desenvolve São
Paulo e mais R$ 1 milhão com
investimentos do município.
A última vez que Pindamonhangaba recebeu um recapeamento nestas proporções foi
entre 2011 e 2012.
Divulgação

Novo ponto do município recebe obra de pavimentação

Divulgação

“Cidade Legal” faz mapeamento no loteamento Mossoró
A equipe social do “Programa Cidade legal”, do Governo
do Estado, estará mapeando o
loteamento Mossoró de Pindamonhangaba, na segunda (22) e
terça-feira (23), para o processo
de regularização fundiária, que
está em andamento. Atualmente, o processo está em fase de
atualização cadastral.
De acordo com informações
do Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura,
há cerca de 25 anos a população
do bairro aguardava para obter
as escrituras de seus terrenos. O
processo estava parado nos últimos anos e agora foi retomado,

Reprodução/internet

Processo busca regularização
fundiária dos terrenos do local
estando em sua fase de finalização de regularização junto ao
“Cidade legal”.
O programa visa a acelerar e
desburocratizar os processos de
regularização fundiária no esta-

do de São Paulo. A iniciativa realiza buscas documentais, análise e diagnóstico da situação dos
locais para a elaboração de um
plano de regularização. Em seguida, é feita a emissão de certificados de regularização fundiária, que são as Declarações
de Conformidade Urbanística e
Ambiental (DCUAs) e possibilitam o registro dos loteamentos.
O projeto atua na regularização
de parcelamento do solo e de
núcleos habitacionais, públicos
ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana, sem
custo para os moradores.
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P oder Legislativo

Vereadores manifestam apoio e Projeto que
inclui “Natal Solidário – Amigos do Araretama”
no calendário oficial da cidade é aprovado
Projeto foi elaborado pelo vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola
(PV) e recebeu a totalidade dos votos dos parlamentares de Pindamonhangaba
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

O evento “Natal Solidário – Amigos do Araretama” foi oficialmente
instituído no município
e incluído no Calendário Oficial de Festividades de Pindamonhangaba. A aprovação - por 10
votos a zero - do Projeto
de Lei que adota essa
inclusão foi feita na
35ª Sessão Ordinária
de 2018, realizada no
Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, na noite desta segunda-feira, dia 15
de outubro.
Único item da Ordem
do Dia, o Projeto de Lei
n° 111/2018, do vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola (PV), que “Institui
e inclui no calendário
oficial de festas e comemorações do município
de Pindamonhangaba
o evento – Natal Solidário – Amigos do Araretama” foi discutido,
analisado e aprovado.

De acordo com o documento referendado
pelos vereadores, “fica
instituído e incluído no
calendário oficial de festas e comemorações do

município de Pindamonhangaba a realização
anual do evento ‘Natal
Solidário - Amigos do
Araretama’ e sua edição
principal será realizada

Cebola esclareceu que o
“Natal Solidário - Amigos do Araretama é realizado por amigos que
se reúnem com o intuito
de alegrar e se solidari-

ra da Silva e o evento,
tradicionalmente promovido no mês de dezembro, reúne cerca de
200 crianças no campo de futebol do Araretama, onde diversas
atividades são realizadas, como brincadeiras
populares, orientação
aos pais, música e muita diversão”. Renato

Cebola enfatizou que
“cada participante recebe alimentação doada
pela comunidade local, agregando valores
como amizade e amor
ao próximo, sendo que
o evento também gera
uma oportunidade das
famílias se conhecerem
e se aproximarem, garantindo e promovendo
o sentimento de coletividade da comunidade”.
36ª Sessão
Ordinária
E na próxima segunda-feira, dia 22 de
outubro, às 18 horas,
a Câmara de Pindamonhangaba volta a
se reunir no Plenário
“Dr. Francisco Romano de Oliveira”, em sua
36ª sessão ordinária de
2018. A reunião é pública e aberta a toda a
comunidade. A sede do
Poder Legislativo está
localizada na rua Alcides Ramos Nogueira,
860 – Mombaça. A sessão ordinária conta com
transmissão “ao vivo”
pelo canal 4 da Operadora NET e, também,
pela internet no portal
www.pindamonhangaba.sp.leg.br.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
22 de outubro de 2018, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 114/2018, do Poder Executivo, que “Revoga a Lei Municipal n° 5.817, de 16 de setembro de 2015, que autoriza a Permissão de Uso
de Bem Público para a empresa FORTSERV USINAGEM E SERRALHERIA
INDUSTRIAL LTDA – EPP”.

A CÂMARA

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.
DE

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

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

anualmente no segundo
final de semana do mês
de dezembro, podendo
ser ampliado para outras datas”.
Ao justificar o Projeto, o vereador Renato

zar com os moradores
do bairro, principalmente as crianças”. O
parlamentar informou
que “este grupo de
amigos é liderado pelo
jovem Thiago Noguei-

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

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

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 114/2018 - Este Projeto
de Lei refere-se a retrocessão de uma área pública para o município que poderá
dispor para futura implantação industrial.

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

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

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018
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“Caminhada Rosa” é neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
promove, neste sábado
(20), a décima “Caminhada Rosa”, na praça Monsenhor Marcondes. O momento é marcado como
uma das celebrações anuais do “Outubro Rosa”.
A partir das 9 horas
deste sábado, mulheres de
todas as idades poderão
se encontrar para realizar
o exercício. Além de promover a conscientização
sobre a prevenção do câncer de mama, a ação tem
como intuito também de
estimular a prática de atividade física.
Também na praça
Monsenhor Marcondes,
haverá ações como aferição de pressão, orientação nutricional, constatação do IMC (índice
de massa corpórea) e in-

NÚMERO DE
INSCRITOS
PARA EDITAL DE
“LINGUAGENS
ARTÍSTICAS”
SUPERA EDIÇÃO
ANTERIOR
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
Vinte e sete inscrições
foram realizadas para
o edital de “Linguagens
Artísticas – ProAC
Municípios FMAPC”, um
aumento se comparado
com o edital anterior.
O programa apoiará
iniciativas culturais nos
mais diversos segmentos
como: teatro, dança,
música, pesquisas, entre
outros.
No momento, o
processo está em análise
de documentação
para a publicação dos
proponentes que deverão
corrigir as pendências
da documentação. Daí
em diante, a ação será
encaminhada à comissão
de seleção que aprovará
os 10 projetos a serem
contemplados.
No primeiro edital,
foram 15 inscritos e agora
são 27. “Ficamos muito
felizes com o número
de inscritos no edital. A
comunidade cultural se
envolveu, participando
do ‘tira dúvidas’ e de
palestras”, aﬁrmou o
diretor de Cultura, Alcemir
Palma. “Este envolvimento
resultou em um aumento
de inscrição comparado ao
primeiro edital”.
O edital selecionará
uma dezena de projetos que
buscam o fortalecimento
das expressões artísticas
e culturais no município,
com o valor de R$ 25 mil
destinado a cada projeto. O
ProAC Municípios é voltado
para o fortalecimento do
Fundo Municipal de Apoio
às Políticas Culturais
(FMAPC ), que visa a busca
de recursos para o estímulo
da produção cultural local.

Divulgação

“Caminhada Rosa” já animou o centro de Pindamonhangaba, no ano passado
formações de prevenção
ao câncer. Em casos necessários, haverá o encaminhamento pela Secretaria de Saúde para
que sejam realizados os
devidos exames pelo SUS

(Sistema Único de Saúde), em que pode ocorrer do atendimento seja
em outra cidade. Porém,
a prefeitura dispõe o
transporte da saúde para
o deslocamento.

Paróquia São Miguel
Arcanjo também terá
ação do “Outubro Rosa”
A Paróquia São Miguel
Arcanjo, com o apoio da
Secretaria de Saúde, promoverá neste sábado (20),

a partir das 8h30, sua “Caminhada Rosa”, na praça
da igreja. Depois da caminhada, haverá orientações
sobre o câncer de mama e
colo de útero, mudança de
hábitos alimentares e vida

saudável, aferição de pressão, arrecadação de mechas de cabelo para confecções de perucas, orientação
odontológica sobre câncer
bucal e orientação nutricional.

Projetos de dança continuam com
vagas para aulas gratuitas na cidade
COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE
GOMES
Os projetos “No Palquinho”
e o “No Palco” ainda têm vagas
para os moradores de Pindamonhangaba interessados em
realizar atividade física com viés
cultural. Ambas as iniciativas
sociais envolvem a oferta de au-

las gratuitas de variadas modalidades de dança. As inscrições
devem ser feitas diretamente na
sede do Ateliê Cênico de Dança
de Pindamonhangaba, organização promotora das oﬁcinas,
ou pelo telefone (12) 997203360.
Vinculados ao programa

“Pró-Dança”, desenvolvido pela
mesma instituição em nome da
popularização da produção artística em Pinda, os dois projetos contemplam conhecimentos
diversos de dança contemporânea, jazz dance, hip hop, entre
outras categorias coreográﬁcas.
O “No Palquinho” tem como

público-alvo crianças de 7 a 11
anos de idade. Enquanto, o “No
Palco” se destina à faixa etária
dos 12 aos 112 anos. As aulas
acontecem uma vez por semana, durante, em média, uma
hora e vão até o ﬁm do ano.
O processo de matrícula exige apenas a apresentação de dados básicos de identiﬁcação. Em caso de
menores de idade, os
responsáveis quem
devem realizar as
inscrições. Mais informações
podem
ser consultadas através de contato telefônico ou no Ateliê
Cênico de Dança,
situado na avenida
Francisco Glicério,
45 – centro.
Elisa Monteiro

“No Palquinho”
e “No Palco” são
direcionados aos
pindenses

Fotograﬁas antigas de Pinda ﬁcam em exibição até o dia 31
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Até quarta-feira (31), a “Exposição de Fotograﬁas Antigas
de Pindamonhangaba” estará à

disposição do público no saguão
da prefeitura, das 8 às 17 horas. A
exposição visa revelar as alterações que a cidade passou através
da imagem.
A ideia é mostrar à população

as transformações ocorridas, além
de revelar o que foi Pinda. “A fotos são importantes, pois, com
elas, podemos conhecer um pouco
mais da nossa história”, aﬁrmou o
diretor de Cultura, Alcemir Palma.

A exibição conta com um acervo de fotograﬁas antigas em preto
e branco e acontece no piso inferior da prefeitura, localizada na
avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1.400 – Alto Cardoso.
Divulgação

Divulgação

Exposição de imagens em preto e branco está na sede da
Prefeitura

Linguagem não verbal mostra mudanças da cidade ao
longo do tempo
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PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo

LEI Nº 6.168, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de Pindamonhangaba
o FEMUSC – FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ.
(Projeto de Lei nº 78/2018, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerario)
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 instituído e incluído no calendário oficial de festas e comemorações do município de
Pindamonhangaba o FEMUSC – FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ, a ser comemorado anualmente
no primeiro sábado do mês de outubro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos de 27 de setembro
de 2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
LEI Nº 6.169, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Institui no âmbito do município de Pindamonhangaba o DIA DA CAPOEIRA, a ser comemorado no
dia 03 de agosto.
(Projeto de Lei nº 193/2017, 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 instituído no âmbito do município de Pindamonhangaba o DIA DA CAPOEIRA, a ser
comemorado, anualmente, no dia 03 de agosto, devendo constar no Calendário Oficial de Eventos
do Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos de 27 de setembro de
2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
DECRETO Nº 5.589, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei Municipal nº 6.171, de 09 de outubro 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$ 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, para
adequações no exercício. A classificação orçamentária será:
10.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.40 Departamento de Vigilância em Saúde
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
10.305.0003.5
3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil
10.305.0003.5
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
10.305.0003.5
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil

PORTARIA INTERNA Nº 10.583, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA
os servidores: Thaiane Tercília dos Santos Vieira de Carvalho (Presidente), Ana Lopes Morotte
e Daniela Fernanda Braz Ferreira (membros), para comporem a comissão de abertura de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora Katia Aparecida Ribeiro,
matrícula 846006, farmacêutica, lotada no DFB – Departamento de Assistência Farmacêutica e
Saúde da SES – Secretaria de Saúde e Assistência Social, para apurar inassiduidade habitual,
conforme relatado no Processo Interno nº 22310/2018 e Processo Interno nº 8729/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 27
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
PORTARIA GERAL Nº 5.087, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e conforme Resolve CESSAR, a partir de 20 de setembro de 2018, a
designação dos servidores a seguir indicados para as funções:
I- Marilda de Oliveira Barros
Gestora de Atividades Esportivas e Lazer
II- Róderson Salvador
Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 20 de setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de
setembro de 2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
R$ 610.000,00
R$ 230.000,00
R$ 60.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º,
incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99
e o Passivo Financeiro com o valor de R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$
11.568.383,09.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 09 de outubro 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 09 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo

PORTARIA INTERNA Nº 10.588, DE 28 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 004/2017, para
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias,
contados de 1º de outubro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de setembro
2018.
Anderson Plinio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

LEI Nº 6.171, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

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$ 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, para adequações no exercício. A classificação orçamentária será:
10.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.40 Departamento de Vigilância em Saúde
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
10.305.0003.5
3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil
10.305.0003.5
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
10.305.0003.5
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil

R$ 610.000,00
R$ 230.000,00
R$ 60.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º,
incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99
e o Passivo Financeiro com o valor de R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$
11.568.383,09.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de outubro 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 09 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei 113/2018

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

RESOLUÇÃO Nº 119, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Dispõe sobre a realização da III Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá
outras providências.
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no uso de suas atribuições
legais estabelecidas pela Lei nº 4.492/2006 e tendo em vista deliberação qualificada do plenário do
Conselho, em sua 2ªª Reunião Extraordinária, RESOLVE:
Art. 1º - Definir o mês ddee Novembro de 2018 para a realização da III Conferência Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa;
Art. 2º - A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acontecerá no dia 24 de
novembro de 2018, nas dependências do Liceu Coração de Jesus, à Rua S
São
ão João Bosco, 727, Santana,
das 08:00 as 17:00 horas;
nvelhecer no Século XXI
Art. 3º - A III Conferência terá como tema central “ Os Desafios de Envelhecer
e o Papel das Políticas Públicas
úblicas e os seguintes eixos:
I – Direitos fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas,
públicas
Subeixos: Saúde; Assistência
ssistência Social; Previdência; Moradia; Transporte
ransporte; Cultura, Esporte e
Lazer.
II – Educação: assegurando direitos e emancipação humana.

PORTARIA GERAL Nº 5.088, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e
conforme Resolve Designar, a partir de 20 de setembro de 2018, os servidores a seguir indicados
para exercerem as funções:
I- Marilda de Oliveira Barros
Gestora de Geral de Atividades Esportivas e Lazer
II- Róderson Salvador
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de
setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 20 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 20 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

Art. 4º - Fica instituida, paritariamente, a Comissão de Planejamento e Organização da III
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, composta pelos Conselheiros e Conselheiras
titulares do Conselho Municipal do Idoso
Idoso;
Parágrafo 1º - A Coordenação Geral da Comissão a que se refere o caput deste artigo será
exercida pela Vice Presidencia do C
Conselho Municipal do Idoso que see responsabilizará pelas
orientações necessárias para viabilização da Conferência Municipal.
Paragrafo 2 º - Em caso de ausência ou impedimento do Vice Presidente do CMI, a
Coordenação Geral será exercida pelo (a) Conselheiro (a) Titular mais idoso (a) da Comissão.
Parágrafo 3º - A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta
Resolução, para elaboração do Regimento Interno e das orientações básica
básicas para a realização da III
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Paragrafo 4º - Poderão ser convidados especialistas, assessores e consultores de reconhecida
competencia para contribuir com a Comissão.
Art. 5º - A Comissão deverá contar com Consultoria,
onsultoria, a ser contratada para a elaboração do
texto base orientador dos trabalhos
rabalhos da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
rganizadora da Conferência.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.

Adilson Lima da Silva
Presidente - Gestão 2017/2019

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
PORTARIA INTERNA Nº 10.584, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e com
fundamento na alínea “d”, § 4º e §5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009,
RESOLVE SUSPENDER, parcialmente, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal
Sra. Katia Duarte Monteiro, pelo período de 31 de julho a 31 de dezembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de
2018.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabricio Augusto Pereira
secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de setembro 2018.
Anderson Plinio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo
PORTARIA GERAL Nº 5.090, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve
designar a servidora Andrea Ferreira de Queiroz para a função de Gerente de Unidade a partir de
23 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de
2018.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de setembro de
2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

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 098/2018 de “contratação de empresa especializada
em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem
e operação de equipamentos de som, iluminação e gerador para eventos do município de
Pindamonhangaba para o período de 12 (doze) meses”, com validade de 12 meses, assinadas
em 13/09/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 278/2018
ATA nº 279/2018
ATA nº 280/2018

FABIO MACHADO GONÇALVES ME
SBS EVENTOS LTDA ME
WALTER LEME ME
*****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 120/2018 de “aquisição de hortifrúti para o preparo da alimentação
escolar”, com validade de 12 meses, assinada em 19/09/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 2812018
Empresa:
CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das Atas
de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 129/2018 de “aquisição de brinquedos e jogos para
atender a rede municipal de ensino de Pindamonhangaba no período de 12 meses”, 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 287/2018
ATA nº 288/2018

Empresa:
Empresa:
Empresa:

Empresa:
Empresa:

CEREZZO COMERCIAL DE MATERIAL DE PROD. E SERV. LTDA
R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP
*****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 144/2018 de “contratação de empresa especializada em locação
de retroescavadeira com operador, combustível, lubrificantes, e manutenção preventiva/corretiva,
para execução de 4.224 horas de serviços”, com validade de 12 meses, assinada em 02/10/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 296/2018
Empresa:
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.

DECRETO Nº 5.587, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.
Estabelece o Regulamento para a realização da Audiência Pública sobre a
Concepção do Novo Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo do
Município de Pindamonhangaba/SP, prevista no inciso III, do artigo 15 da Lei Federal
nº 12.587/2012 e artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/93.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o
disposto no inciso III, do art. 15 da Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 e
art. 39 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o regulamento da Audiência Pública exigida no inciso III, do art.
15 da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e art. 39 da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme o Anexo Único constante neste Decreto, a
qual será realizada no dia 24 de outubro de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior
secretário de serviços Municipais
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 03 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos
AneXo ÚnICo
ReguLAMento DA AuDIÊnCIA PÚBLICA soBRe o noVo PLAno De
ReestRutuRAÇão Do sIsteMA De tRAnsPoRte CoLetIVo Do MunICíPIo
De PInDAMonHAngABA/sP.
1. OBJETIVOS:
A Audiência Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:
I – possibilitar a comunicação direta entre a Administração Pública Municipal e
os cidadãos Pindamonhangabenses, proporcionando a troca de informações e
esclarecimentos das demandas envolvidas;
II – identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria
objeto da Audiência Pública;
III – esclarecer à comunidade que o trânsito urbano é um dos principais problemas
a serem enfrentados pelas administrações municipais, tendo em vista o crescimento
acelerado da frota circulante sem o respectivo acompanhamento na estrutura viária,
na modernização da sinalização de trânsito e do transporte coletivo. Em especial,
em Pindamonhangaba, com um sistema viário antigo, irregular e descontínuo, esse
problema já está assumindo proporções regionais, com sérios prejuízos à economia
e principalmente aos usuários do transporte coletivo;
IV – oportunizar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade
na discussão sobre a concepção do novo sistema de transporte no Município,
dos programas a serem implementados, da apresentação dos encaminhamentos
pertinentes para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo, das metas
estabelecidas e o cronograma das atividades, bem como, receber, por escrito,
subsídios e sugestões visando o aperfeiçoamento dos referidos estudos.
V – propiciar ao Município dar maior conhecimento dos desejos dos usuários, de
modo a viabilizar a execução do Contrato de Concessão dos serviços de transporte
coletivo de passageiros na sede do Município em consonância com os interesses
públicos envolvidos.
2. PRoCeDIMentos
2.1 – DO PROCEDIMENTO COMUM – ABERTURA
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba publicará o edital de convocação da
Audiência Pública sobre o novo plano de reestruturação do sistema de transporte
coletivo do Município de Pindamonhangaba, onde constarão horário, data e local de
realização do evento.
A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal,
designado pelo Prefeito Municipal, a quem caberá, dentre outras funções, a condução
do evento, assim como a efetivação do registro de questões e da de mediação do
evento.
Os trabalhos, desenvolvidos em 01 (hum) dia, serão iniciados às 18:00 horas, com
as inscrições e a composição da mesa. Além do Presidente, indicado pelo Prefeito
Municipal, comporão a mesa 01 representante da Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, 01 representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, além da
Diretora do Departamento Municipal de Trânsito, cuja presença nos trabalhos é
obrigatória, e 01 representante da Secretaria Municipal de Administração, através do
Departamento de Licitações e Contratos.
O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo Municipal, deverão ser
convidados para participar da Audiência Pública, por meio de ofício encaminhado
com aviso de recebimento – AR. Os representantes dos Poderes e Órgão acima
referenciados, se presentes na Sessão, serão convidados a compor a mesa.

III – Enfrentamento da violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa.
a.
IV – Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e
implementação das políticas públicas.

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo

PReFeItuRA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
estADo De são PAuLo

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 158/2018 (PMP 24825/2018)
Para “contratação de empresa especializada em treinamento, educação permanente,
material gráfico, sinalização e mão de obra especializada para prestação de serviços
de classificação de risco em unidade de Urgência e Emergência seguindo as
normativas do Sistema Único de Saúde no Município de Pindamonhangaba, de
acordo com as especificações do termo de referência”, com entrega dos envelopes
até dia 05/11/18 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
estADo De são PAuLo
PORTARIA GERAL Nº 5.093, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Decreto nº 5.587, de 03 de outubro de 2018,

Os membros que irão compor a mesa para discussão dos trabalhos de reestruturação
do sistema de transporte coletivo no âmbito municipal serão nomeados por ato do
Executivo, mediante Portaria, conforme previsto na Lei Orgânica do Município.
As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos mesmos em lista de
presenças, procedimento válido tanto para os ouvintes como também para aqueles
que desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema
objeto da Audiência Pública.
2.2 SESSÃO – DISCUSSÃO DO NOVO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA/
SP.
Iniciada a Audiência Púbica às 18 horas do dia designado, seguido de explicações
gerais pelo Presidente da Sessão. Ato contínuo, um dos representantes da Prefeitura
do Município de Pindamonhangaba terá o tempo de até 20 (vinte) minutos para expor
os trabalhos que já foram realizados acerca da reestruturação dos serviços atuais de
transporte, dentre eles a normatização dos serviços de transporte coletivo, a qual se
deu através da autorização legislativa, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
DELEGAR POR MEIO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, O SERVIÇO PÚBLICO
DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA”, bem
como relatar os objetivos do Município com a futura contratação, dentre eles a
implantação de ações imediatas, envolvendo melhorias físicas, operacionais e de
gestão dos serviços.
Após a apresentação de representante da Prefeitura Municipal, será feita uma
apresentação técnica e de concepção dos serviços por parte da Empresa contratada
para a formulação do plano de reestruturação do sistema de transporte no Município
de Pindamonhangaba, responsável também pela implantação do plano de modelagem
dos serviços de transporte coletivo urbano do Município de Pindamonhangaba, a qual
terá um tempo de até 50 (cinquenta) minutos para expor e explicar:
•
Os estudos sobre a concepção e detalhamento do futuro sistema de
transporte público (arranjo institucional, estrutura operacional, estrutura espacial,
sistema de gestão administrativa e financeira, operação, fiscalização, infraestrutura e
concepção do Edital), visando possibilitar a formalização do Contrato de Concessão
dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano do Município de Pindamonhangaba, em
atendimento ao art. 7º da Lei 8.666/93.
Concluídas as considerações da empresa contratada para instituir o novo sistema
de transporte coletivo local, será dado o prazo de 10 (dez) minutos para que cada
membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após os inscritos para as
manifestações orais serão chamados ao microfone, obedecida a ordem de chegada
dos mesmos à mesa de inscrição. Cada inscrito terá um tempo de até 3 (três) minutos
para suas colocações, podendo o Presidente da Sessão cortar-lhe a palavra de tal
tempo for excedido.
2.3 ENCERRAMENTO
A Audiência Pública será declarada encerrada às 21:30 horas ou antes deste horário,
caso cheguem ao fim as exposições dos presentes e o tema estiver exaurido.

R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR, os senhores abaixo, para constituírem a MESA DIRETIVA
da AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCEPÇÃO DO NOVO PLANO DE
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO
DE PINDAMONHANGABA/SP, PREVISTA NO INCISO III, DO ARTIGO 15 DA LEI
FEDERAL Nº 12.587/2012 E ARTIGO 39 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, a saber:

Aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazêlo por escrito, com a identificação do nome, em formulário a ser solicitado na mesa
de inscrição ou por e-mail, até as 17:00 horas do dia da Audiência Pública, através do
endereço transito@pindamonhangaba.sp.gov.br ou Secretaria de Serviços Públicos.
Os que se manifestarem por escrito em formulário deverão devolver os mesmos aos
atendentes na mesa de inscrição.

I. Presidente:
Fabiano Vanone

No dia 24 de outubro de 2018, a integralidade das colocações e contribuições,
juntamente com a Ata da Audiência Pública, será juntada ao processo, devendo estar
disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura Municipal.

II. Representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Dr. Anderson Plínio da Silva Alves
III. Representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos:
Josué Bondioli Junior
IV. Representante do Departamento Municipal de Trânsito:
Luciana Viana
V. Representante do Departamento de Licitações e Contratos:
Regiane Ferreira de Carvalho Lucio
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior
secretário de serviços Públicos
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 03 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

Outros procedimentos não previstos neste Regulamento e necessários ao bom
andamento dos trabalhos poderão ser adotados a partir de decisão do Presidente da
Audiência que poderá, inclusive, requisitar a presença da Guarda Municipal durante
toda a Sessão, bem como determinar a retirada do recinto daqueles que prejudicarem
a ordem dos trabalhos ou fizerem o uso de palavra que ofendam a moral comum ou a
honra de quaisquer autoridades presentes ou dos demais participantes da Audiência
Pública.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada
Pública nº 04/2018, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros,
que serão utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores
desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2019.
A sessão será realizada no dia 06/11/2018 às 9h, no endereço acima. O edital na
íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.
sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2018

Esportes

7

Crianças de Moreira César poderão
brincar no “Zito”, neste domingo
Divulgação

Colaborou Com o
texto: bruna Silva
as crianças de moreira César
poderão brincar e aproveitar a
recreação preparada pela Secretaria municipal de esportes
e lazer, neste domingo (21), a
partir das 14 horas, no Centro
esportivo “Zito”. a festa será
promovida em comemoração ao
“Dia das Crianças”.
as atividades para a criançada serão gratuitas e elas poderão
participar com muita diversão
e segurança. a agitação no Zito
contará com: minivôlei, futebol,
No Centro Esportivo “João
do Pulo” também houve
recreação do “Dia das
Crianças” na última semana

tênis de mesa, oficina de pipas,
jogos de mesa, modelagem de
balão, zumba kids, brincadeiras
tradicionais, unhas artísticas,
maquiagem no rosto, brinquedos infláveis e piscina serão algumas das atrações. Para a utilização da piscina é necessário que
menores de sete anos estejam
acompanhados pelo responsável maior de idade. além disso,
a piscina só poderá ser utilizada
por aqueles que tenham até 14
anos e que esteja usando roupas
próprias para água, como: maiô,
biquíni, top ou shorts tactel.
a recreação no Zito contará também com a apresentação
da peça teatral “todos contra o
aedes aedypti” para reforçar a
conscientização para o combate do mosquito transmissor da
dengue, chikungunya e zika.

Natação participa da fase final dos “Jogos Estudantis Estaduais”
Colaborou Com o
texto: bruna Silva

a equipe de natação da categoria Petiz da Secretaria de
esportes e lazer de Pindamonhangaba (Semelp) participou
da fase final dos “I Jogos Estudantis Estaduais”, em Jundiaí,
no último dia 14.
reprodução/internet

Jogos finais do campeonato
de futsal serão nesta
sexta-feira (19)

Pinda sedia final
do “Salonão
Regional 2018”
Colaborou Com o
texto: Dayane GomeS
Pindamonhangaba será a
sede dos dois jogos finais da categoria Sub 17 do “Salonão regional 2018”. o encerramento
do campeonato de futebol de
salão acontecerá na noite desta
sexta-feira (19), no Ginásio de
esportes alto do tabaú,
a competição valeparaibana de futsal terá sua primeira
decisão realizada às 20 horas e
a segunda logo em seguida, às
21 horas. na partida inicial, as
equipes do aliança (taubaté)
e ong alfa e Ômega/vila São
José Futebol Clube disputam a
terceira colocação. em seguida,
pela decisão do título Sub 17 do
“Salonão regional 2018”, jogam
Unidos do Jardim Bela Vista e
Grêmio Imperial Futebol Clube.
Palco da final, o Ginásio de
esportes do alto do tabaú está
localizado na rua Julio Cabral,
S/n - alto tabaú.

Pindamonhangaba foi representada por 18 atletas que
obtiveram os resultados: categoria a (de 11 a 13 anos) marina miranda primeiro lugar
no 100 metros costas, segundo
lugar nos 50 metros costas e
terceiro lugar no revezamento 4x50 metros livre; amanda
melo primeiro lugar nos 100
metros peito, segundo lugar
nos 50 metros peito e terceiro lugar no revezamento 4x50
metros livre; Sara melo terceiro lugar 4x50 metros livre,
mariana Silva terceiro lugar
4x50 metros livre, nicolas Salli
segundo lugar nos 100 metros
peito, segundo lugar nos 50
metros peito e terceiro lugar
no revezamento 4x50 metros
medley; José Guilherme Santana terceiro lugar no revezamento 4x50 metros medley;
igor Silva terceiro lugar revezamento 4x50 metros medley e
richard melo no terceiro lugar
no revezamento 4x50 metros
medley. Já na categoria B (de

Divulgação

Atletas representaram Pindamonhangaba nas categorias A e B do torneio

14 a 16 anos) leticia monteiro
Pereira ficou em primeiro lugar nos 100 metros peito, Gui-

lherme Souza no terceiro lugar
100 metros peito.
Participaram também des-

ta fase os atletas: Diego Kauê
nascimento, luiz Duarte Silva
e João Lucas Claro de Santana.

TimE DE mAlhA DE PiNDA EsTá A um EmPATE
Do TíTulo Do “iNTErior PAulisTA”
O time de malha da Ferroviária/
Semelp está a um empate de ser campeão do interior e alcançar vaga para a

grande final do “Campeonato Paulista
de 2018”. A competição mais importante
da modalidade no Estado é disputada
Divulgação

Jogo decisivo da equipe local acontecerá neste domingo (21)

durante todo o ano em três fases: Vale
do Paraíba, Interior de São Paulo e
Final (jogo que vale o título de campeão
paulista).
Para chegar à decisão do “Campeonato Paulista de Malha do Interior”,
após vencer a etapa do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba precisa tirar
um ponto do adversário, já que venceu
o time do interior no primeiro jogo
da decisão por 6x0 em seus domínios.
A partida decisiva será no próximo
domingo (21), na cidade de Itapecerica
da Serra.
O time da Ferroviária/Semelp tem
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Esportes. A equipe é composta por: Ribamar
(técnico), Ico (presidente da Liga de
Malha de Pindamonhangaba), atletas:
Lucas Ouverney, Rodrigo Soares, Ari,
Junior Bill, Ramirez, Vinicius, Luizão,
Gabriel Morgado, Toni Berthoud, Mon e
Emerson.
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S ociais
Fotos: Arquivo pessoal

SEXTA-FEIRA

Muita fofura

Mesversário

Alegrias e vitalidade
para a jornada
de Maria Sophia,
aniversariante do
dia 21 de outubro.
A pequena fará
2 aninhos e
comemorará
em grande
estilo na
companhia
de sua
família e
conhecidos,
que têm um
carinho
especial
pela
foﬁnha.

Luz e bênçãos para a linda Carol,
que completou 3 meses no dia 17 de
outubro. A chegada da “feijãozinha”
trouxe e continua trazendo felicidades
para o papai Samuel Clayton Mariano,
a maninha Laura, a mamãe Aiandra
(Tribuna do Norte) e todos os membros de
sua família.

Parabéns
Ao locutor e
apresentador sertanejo
Luis Carlos Cardoso, o
“Cardosão”, que neste
sábado, 20 de outubro,
completa mais uma
primavera. Recebe
os cumprimentos
de familiares,
dos amigos e
da “Família
Sertaneja”
do Espaço
Cultural
Cardosão.

Tudo de bom!

Sete aninhos!
No dia 16 de outubro passado, houve festa
na casa do menino José Arlochi Rodrigues.
Recebeu o carinho dos pai Mateus Correa, da
mãe Veridiane e da irmã Gabriela.

Dia 15 de outubro foi a vez de Rita
completar mais um ano de vida. Suas ﬁlhas,
acompanhadas de seu marido e seus netos, lhe
desejam mais e mais alegria!

Muita luz
Para Antônio
Dias, o tio “Nico”,
aniversariante do
último dia 17 de
outubro. Bênçãos,
saúde e muita paz
são os votos da sua
mãe Vilma (foto),
da sua esposa
Maria, do seu
irmão Ademir, da
sua tia Cida, dos
sobrinhos Alexandre
e Adriana, dos
sobrinhos-netos
Fernando e Cecília
e de todos os
familiares e amigos.
Bênçãos sem ﬁm
Para João Waine, aniversariante deste sábado, 20 de outubro. Ele
recebe os parabéns da esposa Márcia, dos ﬁlhos, netos e de todos os
amigos, em especial da equipe do Jornal Tribuna do Norte – seu local
de trabalho há mais de três décadas.

Dois anos de sucesso
Parabéns aos ﬁsioterapeutas José Carlos Júnior, Maria Maia, Joice de Paiva, Mônica Marceli (foto),
Larissa Ramos, dentista Cristiane Araújo (foto) e homeopata Telma Tayota, pelos dois anos de sucesso
da Azzera Clínica, comemorados neste dia 19 de outubro.

Homenagem Merecida
A professora do Centro Municipal de Ensino Infantil José
Ildefonso, Luciana Cristina da Silva, recebeu homenagem na
Câmara Municipal, pelo “Dia do Professor” e pelo excelente
trabalho realizado. Na foto, recebe o abraço do secretário de
Educação, professor Júlio Valle, e da diretora Pedagógica da
Prefeitura, Luciana Ferreira.

