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Boa colocação nos ‘Regionais’ garantiu a
Pinda participação nos “Jogos Abertos”
Divulgação

Atletas e técnicos da
Secretaria de Esportes de
Pindamonhangaba participarão, neste mês, de
mais uma competição.
Desta vez, os pindamonhangabenses farão parte
da 82ª edição dos “Jogos
Abertos”, que ocorrerá em
São Caetano do Sul.
A delegação de Pinda
contará com cerca de 250
pessoas, entre atletas,
técnicos e apoio, e participará das modalidades:
atletismo, basquete, futsal, ginástica artística,
ginástica rítmica, natação, capoeira, ciclismo,
damas, handebol, malha,
voleibol e xadrez. O evento esportivo começa na
próxima terça-feira (13).
A participação de Pindamonhangaba nos “Jogos
Abertos” é muito positiva, pois incentiva o esporte da cidade e a evolução
dos atletas.
PÁGINA 5
Com cerca de 250
pessoas, delegação de
Pinda participará de 13
modalidades

Recapeamento do asfalto abrange
Papai Noel chega
novas regiões de Pindamonhangaba ao shopping
Pindamonhangaba está recebendo um grande investimento
para o recapeamento de diversas
ruas da cidade. Ao todo, serão recapeadas 37 vias, somando mais de
15 quilômetros de pavimentação.
Os locais que já receberam o
serviço foram: rua São João Bosco,
incluindo o prolongamento pela
rua Suíça e ruas Ferdinando Bólis
e 13 de Maio; Conselheiro Rodrigues Alves e Francisco Glicério (no
trecho entre o Batalhão Borba Gato
e prédio do INSS); rua Antônio de
Pádua Costa e rua Athaíde Marcondes – isso representa cerca de

30% do cronograma estabelecido.
Com as chuvas desta semana,
os serviços estão suspensos, mas
retornarão assim que as condições climáticas permitirem. As
próximas vias a receberem os serviços serão: rua Gabriela Lessa
(Lessa), e a Jorge Tibiriçá (entre
o viaduto e a Praça Monsenhor
Marcondes), no centro da cidade.
Depois do recapeamento e
cura do asfalto, a equipe do Departamento de Trânsito já iniciou
a pintura da sinalização de solo,
com faixas de pedestre.
PÁGINA 3
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de Pinda
neste sábado

PÁGINA 2

Frei Reynaldo adere ao projeto
Malha pindense Cmei
“Escola com Cara de Escola”
está na final do
“Paulista 2018”
PÁGINA 5
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
Novo recapeamento proporciona mais segurança e organização
para o tráfego, beneﬁciando motoristas, ciclistas e pedestres

Divulgação

ENCOBERTO COM
CHUVAS ISOLADAS

24º

UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Alunos, professores,
equipe escolar e comunidade se uniram, mais uma
vez, em prol de uma unidade de ensino mais bonita e
mais receptiva. Em outubro, foi a vez do Centro
Municipal de Ensino Infantil Frei Reynaldo Nieborg,
localizado no bairro Santa
Cecília, aderir ao projeto:

“Escola com cara de Escola” e pintar seus muros,
unidos, dando mais cor e
vida à unidade.
Este projeto possibilita
que toda a comunidade
possa pintar o muro da
unidade, contribuindo para
o movimento de se construir
coletivamente a identidade
escolar.
PÁGINA 3
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Editorial
Mais de quatro décadas
de fraternidade

E

stá chegando mais uma edição da
“Feira da Fraternidade”. Tradicional
em Pindamonhangaba, a festa, promovida
pela Apae (Associação de Pais e Alunos
Excepcionais), acontece há mais de 40 anos,
com o objetivo principal de arrecadar renda
para a instituição.
Mais uma vez a prefeitura se solidarizou
com a causa e dará apoio a estrutura do
evento. De igual forma, o Fundo Social de
Solidariedade também aderiu à iniciativa,
viabilizando a iluminação e som da feira.
O evento acontecerá entre os dias 22 e 25
de novembro, no Sindicato Rural da cidade,
e contará com diversas opções de comida na
praça de alimentação, além da parte musical,
que inclui nomes como Rafaela Faria, Luana
Camarah, César Barbosa e ‘Raﬁnha’ Acústico.
Ressaltando que a entrada na feira é
gratuita e que o evento é ﬁlantrópico. Seja
solidário: reserve a data na agenda, participe
e contribua com essa causa!

Turismo rural é tema
de encontro em Pinda
Evento discutirá novas perspectivas para
a atividade no dia 21 de novembro
Reprodução/internet

Pesqueiro Pesque
Truta sediará
reunião sobre
organização turística

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O “Encontro de Turismo Rural” assentará
em Pindamonhangaba,
para incentivar medidas de promoção de
atividades e locais turísticos em áreas rurais do
município. A reunião,
promovida pelo Sindicato Rural da cidade em
parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), tem
como público-alvo moradores e proﬁssionais
envolvidos e interessados no ramo. O evento
gratuito acontecerá no
dia 21 de novembro, no
pesqueiro Pesque Truta.
A programação terá
início às 8h30 e término às 17 horas, contendo palestras, visitas técnicas à criação de peixes
e aos chalés do local e
pausas para café da manhã e almoço. De acordo
com o Sindicato Rural,
a organização tem como

objetivo proporcionar e
incentivar a preparação
dos agentes envolvidos
nas atividades turísticas para a divulgação
de suas atrações e, consequentemente, do próprio território pindense.
O “Encontro de Turismo Rural” também servirá de oportunidade
para mostrar a atuação
do Senar na capacitação de funcionários e
produtores rurais e estimular a união e troca
de experiências entre o
público-alvo.
Para participar, basta realizar inscrição gratuita pelo telefone (12)
98308-0015. As vagas
são limitadas. Além disso, é necessário conﬁrmar presença até o dia
19 de novembro (segunda-feira). O Pesque
Truta ﬁca na Estrada
Municipal Irineu Alves
Vieira, no bairro Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba.
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Papai Noel chega a shopping
de Pindamonhangaba
Umas das tradições
mais marcantes do calendário anual é o Natal. Sendo que, seu símbolo que
mais atrai a atenção da
criançada é o Papai Noel,
sinônimo de presentes e
agrados. Em Pindamonhangaba, ele começará
seus trabalhos no shopping da cidade, a partir
deste sábado (10). A chegada da ﬁgura lendária
está prevista para acontecer às 16 horas. Antes
disso, o local terá outras
atividades com o clima de
antecipação da atmosfera
que sobrepõe dezembro.
Para dar início às festividades, o Shopping Pátio
Pinda contará com uma
programação voltada à

Divulgação

Helicóptero levará a ﬁgura natalina até o
estacionamento do local, às 16h
animação do público de
todas as idades. A partir
das 13 horas, haverá o espetáculo “Especial de Natal” do ballet Julia Pyles,
atrações com personagens
natalinos, distribuição de

pipoca e algodão-doce e
brinquedos inﬂáveis para
as crianças, além de mutirão da saúde e caricaturas gratuitas. Às 14 horas,
será a vez da apresentação
infantil do “Show dos Per-

sonagens
Encantados”,
seguido de exibições
musicais: do “Projeto
Guri” às 15h e do coral
da Apae-Pindamonhangaba às 15h30.
Os atrativos culturais
servirão de aquecimento
para a recepção do “bom
velhinho”, que chegará
às 16 horas, ao centro de
compras pelas alturas,
em um helicóptero, para
começar a atender aos pedidos das crianças. Todas
as atividades serão gratuitas e ocorrerão no estacionamento do shopping.
Por isso, a programação
de ambientação natalina
pode sofrer alterações em
decorrência das condições
climáticas do dia.

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

QUEREMOS CRESCER?
Pronto, como dizem
nossos irmãos nordestinos.
Uma palavra que resolve
muita coisa. Pronto.
Já temos presidente, governadores, senadores e deputados. Agora é trabalhar,
ﬁscalizar e cobrar quando
preciso, bem, agora é a partir de 1º de janeiro de 2019,
que já está chegando.
Escolhidos estes, temos
que voltar nossas atenções
aos mesmos assuntos que
antes, só que esquecidos,
durante o pleito.
Que tal começar com
uma noticia ruim? Então,
infelizmente é assim que
vamos retomar.
Acaba de ser divulgado
pelo CAF Word Giving Index
2018, uma publicação da
CharitiesAid Foundation,
em parceria no Brasil com o
IDIS, e tivemos a surpresa
ingrata de ter o Brasil rebaixado neste relatório. Para

quem ainda não conhece,
este relatório é um estudo
anual que mede o nível
de solidariedade em 144
países, através de 3 quesitos: 1 – Ajuda a Estranhos,
2 – Realização de trabalho
Voluntário e 3 – Doação em
dinheiro.
Em 2017 comemoramos,
pois, o Brasil teve uma boa
posição, 75 (septuagésimo quinto lugar), Espanha
(71), Peru (88) e República
Dominicana (32), estes são
os países onde esta coluna é
publicada, depois de traduzida para o espanhol.
Em 2018, no relatório
que foi apresentado esta semana, Brasil (122), Espanha
(54), Peru (100) e República
Dominicana (49), salvo a
Espanha todos pioraram
suas posições, por um lado
isto nos consola, pois não
foi pela questão governamental somente, houve uma

diminuição em outros países
também, mas em geral a
diminuição tem parcela de
responsabilidade nossa,
cidadãos que principalmente
na questão do voluntariado
deixamos a desejar. O Brasil
caiu de 20% para 13%, da
população que doa parte de
seu tempo para uma causa
social individualmente ou de
forma coletiva.
Portanto mais uma motivo para esta coluna continuar existindo e expandir cada
vez mais, pois o cidadão
brasileiro e de qualquer
outro país, precisa compreender que pode não doar
dinheiro por falta dele, mas
ajudar alguém com uma
informação, uma orientação
ou dedicar uma pequenina parte de 2 a 3 horas
semanais em prol de uma
causa, não há crise que
possa nos parar. Os motivos, todos que venham, são

certamente compreensíveis,
mas certamente por ainda
não entendemos o valor do
voluntariado em nossas vidas e carreiras temos estes
motivos.
O ensinamento do voluntariado é gratuito, com alto
grau de comprometimento,
com resultados sociais,
pessoais e proﬁssionais,
parece uma daquelas panaceias miraculosas, mas não,
são práticas conscientes,
organizadas e eﬁcazes para
os que executam e os que
recebem.
Vamos ajudar nossos
países a melhorar os índices
no ano de 2019?
Vamos, mas não pelo
índice, mas por tudo que o
trabalho voluntário pode trazer de retorno e pelo nosso
querer ver todos a nossa
volta mais, respeitados,
felizes e participantes ativos
da sociedade.
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Recapeamento do asfalto abrangerá mais
regiões de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
está recebendo um grande investimento para o
recapeamento de diversas
ruas da cidade. Ao todo,
serão recapeadas 37 vias,
somando mais de 15 km
de pavimentação.
Atualmente, a equipe
já realizou o serviço na rua
São João Bosco, incluindo
seu prolongamento rua
Suíça e ruas Ferdinando
Bólis e 13 de maio, além
da Conselheiro Rodrigues
Alves (atrás do campo da
Ferroviária) e Francisco
Glicério, no trecho entre
o Batalhão Borba Gato e o
prédio do INSS, rua Antônio de Pádua Costa e rua
Athaíde Marcondes - o
que representa cerca de
30% do cronograma estabelecido.
Nesta semana, com
as chuvas, os serviços estão suspensos, mas retornarão assim que as
condições climáticas permitirem, sendo que as
próximas vias a serem
contempladas serão a rua
Gabriela Lessa, no Lessa,
e a Jorge Tibiriçá (entre o
viaduto e a praça Monsenhor Marcondes), no centro da cidade.
Após todo o processo
de recapeamento e cura
do asfalto, a equipe do Departamento de Trânsito já
iniciou a pintura da sinalização de solo, inclusive
com faixas de pedestre.
O investimento total
neste recapeamento é de
aproximadamente R$10
milhões, sendo R$ 4 milhões através do Governo
de São Paulo, R$ 5 mi-

Divulgação

Rua São João Bosco (à esq.) e Francisco Glicério já foram contempladas com o recapeamento
lhões investidos pelo projeto de ﬁnanciamento do
Programa Desenvolve São
Paulo e mais R$ 1 milhão
com investimentos do
município.
De acordo com o secretário de Serviços Pú-

blicos, Josué Bondioli, o
cronograma de obras está
previsto para 6 meses, dependendo das condições
climáticas. Além do recapeamento destas vias, a
Prefeitura continua com
a operação tapa buracos

em todo o município.
O secretário Bondioli
pede a compreensão pelos
transtornos que as obras
podem ocasionar no trânsito. “Pedimos que os moradores não estacionem
os carros nas vias que vão

receber o recapeamento.
Além dos 2 a 3 dias de
obra em cada local, precisaremos de mais umas 12
horas que a via continue
interditada para a fixação da massa asfáltica”,
explicou.

Mais do que um novo
visual, o recapeamento das ruas proporciona
mais segurança e organização para o tráfego,
beneﬁciando motoristas,
motociclistas, ciclistas e
pedestres.

“Feira da Fraternidade” acontece em nova data
Solidariedade e fraternidade marcam a 42ª edição do evento na cidade
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Mais uma edição da
“Feira da Fraternidade”
se aproxima: o evento
acontecerá entre os dias
22 e 25 de novembro,
no Sindicato Rural.
Promovido pela Apae
(Associação de Pais e
Alunos Excepcionais), a
feira conta com o apoio
da Coordenadoria de
Eventos da Prefeitura e
do Fundo Social de Solidariedade.
A tradicional festa de
Pindamonhangaba acontece anualmente há mais
de 40 anos, com o prin-

Pinda recebe curso
gratuito de Paniﬁcação
Inscrições serão somente nesta
segunda-feira, dia 12, no PAT
Divulgação

Pindamonhangaba
recebe, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura, a unidade
móvel de Paniﬁcação, do
“Programa Via Rápida
Emprego”. A carreta ﬁcará no estacionamento da
Prefeitura, mas as inscrições serão realizadas somente nesta segunda-feira (12), a partir das 7h30
até ﬁnalizarem as vagas,
no PAT (Av. Albuquerque
Lins, 138, São Benedito).
São 60 vagas para
moradores de Pindamonhangaba e, para a inscrição, são necessários:

Divulgação

RG, CPF, PIS (Cartão
Cidadão ou Rescisão de
Contrato) e comprovante
de endereço, além de informar um e-mail para
contato. O curso terá um
mês de duração, a partir
de 19 de novembro, e serão formadas turmas de
manhã, tarde e noite.
Soldagem – Lembrando que a cidade também receberá a carreta da
Soldagem, do mesmo “Via
Rápida Emprego”, e que
as inscrições já se esgotaram. Esta carreta estará
instalada na Fatec e o curso será de 22 de novembro
a 19 de dezembro.

cipal objetivo de reverter
a renda arrecadada para
a Apae da cidade. Neste ano, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Coordenadoria
de Eventos, está apoiando com a estrutura para
que ocorra com sucesso
a festa. Já a presidente
do Fundo Social de Solidariedade, a primeiradama Cláudia Domingues, viabilizou toda
a iluminação e som da
feira.
O público poderá contar com diversas opções
de comida na praça de
alimentação. Além disso,
durante todos os dias da

feira, haverá apresentações musicais. Na quinta-feira (22), às 19 horas,
a ex-participante do The
Voice, Rafaela Faria, se
apresenta com o repertório de música pop e rock;
às 22 horas, é a vez de Raﬁnha Acústico. A sexta-feira
(23) será dia de sertanejo
com a Banda Rodeio, às 20
horas, e César Barbosa, às
22 horas. No sábado (24),
haverá três shows: às 15
horas, Samba Tupiniquim,
às 19 horas, Chicago Blues,
e às 21 horas, Legião Urbana Cover. No domingo
(25), último dia de feira, a
programação começa às 12
horas, com a banda Char-

Divulgação

Festa começará em 22 de novembro e
contará com diversas atrações musicais

les Anjo 45, animando o
almoço da festa; às 21 horas, Luana Camarah, que
também participou do
The Voice e, para encerrar

a festa, DJ Dalmo, às 22
horas.
A “Feira da Fraternidade” é aberta ao público
e possui entrada gratuita.

Cmei Frei Reynaldo adere ao projeto
“Escola com Cara de Escola”
Alunos, professores,
equipe escolar e comunidade se uniram, mais
uma vez, em prol de uma
unidade de ensino mais
bonita e receptiva. Em
outubro, foi a vez do Centro Municipal de Ensino
Infantil Frei Reynaldo
Nieborg, no Santa Cecília, aderir ao projeto
“Escola com cara de Escola” e pintar seus muros,
unidos, dando mais cor e
vida à unidade.
Primeiro Cmei a aderir ao projeto, a Frei Reynaldo agora conta com
um lindo muro, feito pelas
pessoas que fazem parte
da unidade de ensino, e
quem vem somar às outras
melhorias já realizadas no
local pela Prefeitura, neste ano. Desde o dia 18 de
agosto de 2018, o Cmei recebeu melhorias na parte
externa e interna do prédio, como instalação de
manta térmica no telhado,
pintura, colocação de piso,
adequações da cozinha e
dos banheiros, além de melhorias nos bebedouros.
“Somos gratos à atual
gestão municipal por pro-

Divulgação

Comunidade escolar realizou pintura nos muros da unidade
porcionar um ambiente
mais aconchegante e acolhedor aos nossos pequenos e aos pais, por colaborarem e entenderem que
a situação exige paciência
e adaptação de todos, porém trará inúmeros benefícios para a comunidade
escolar”, destacou a professora Ana Cláudia Macedo. “E, para tornar o nosso
Cmei ainda mais bonito,
contamos com a participação dos pais, professores
e alunos. Especialmente, agradecemos aos pais
Cláudio, Robson e Pedro,
à auxiliar Claudinha que

usaram de seus talentos
para criar os desenhos
que posteriormente foram
pintados pela comunidade
escolar nos dias 20 e 27 de
outubro. Algumas mães
estão terminando a pintura enquanto deixam os
ﬁlhos no Cmei”, contou a
professora.
Para Graziele, mãe das
alunas Manuela e Giovana, os momentos de pintura do muro foram dias maravilhosos. “Gostaria de
agradecer primeiramente
ao Cmei por guardar minhas ﬁlhas e acrescentar a
vida de cada uma delas o

saber escolar, já que nós,
pais, não temos esse conhecimento”, agradeceu.
“Sobre a participação na
revitalização do muro da
escola, é muito gratiﬁcante ter a oportunidade de
participar mais de perto
da vida escolar das minhas ﬁlhas e ainda poder
estar com elas”, aﬁrmou
Graziele.
O secretário de Educação municipal, prof.
Júlio Valle, lembrou que
o projeto possibilita que
a comunidade toda possa
pintar o muro com a identidade da escola e isso é
muito importante para o
sucesso do trabalho em
conjunto entre unidade
escolar e pais de alunos,
com benefícios aos próprios estudantes. “Pudemos notar pelos lindos
relatos da equipe e da comunidade que, também
para os familiares dos
pequeninos e das pequeninas, o movimento de
construir coletivamente
essa identidade escolar
é bem importante. Parabéns a todos pela participação”, aﬁrmou.
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P oder Legislativo

Vereadores adiam Proposta do Executivo
para criação de vagas de Diretor de Escola
nos quadros de funcionários da Prefeitura
Único projeto em discussão na Ordem do Dia, foi adiado devido a apresentação de
uma emenda e também sobre a discussão do atendimento a Meta 19, do Plano Nacional
de Educação, do Ministério da Educação e Cultura
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
realizou na segunda-feira, dia 05 de novembro,
no Plenário Francisco
Romano de Oliveira, a
sua 38ª reunião plenária
Ordinária de 2018. Na
pauta da Ordem do Dia,
apenas o Projeto de Lei
n° 118/2018, de autoria
do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a criação
dos empregos de Diretor
de Escola do quadro da
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, que
foi adiado por 30 dias
por unanimidade pelos
parlamentares.
Esta propositura refere-se a criação de cargos
de Diretor de Escola com
funções administrativas
essenciais ao bom funcionamento das unidades escolares.
Em sua justificativa,
o prefeito alega o fato
de haver uma ADIn –
Ação de Inconstitucionalidade dos cargos de
Gestores de Unidade de
Educação Básica, que
embora o município tenha demonstrado toda a
fundamentação da ação,
o E. Tribunal de Justiça, firmou entendimento diverso, culminando
no reconhecimento de
inc ons t it ucionalidad e
das normas municipais
questionadas.
Nos aspectos relacionados à rede de educação
do município, o Executivo destaca que a criação
dos cargos são de fundamental importância para

o desempenho de todas
as tarefas de caráter burocrático administrativo
das unidades escolares,
compreendendo desde
o preenchimento da frequência de professores
e demais funcionários,
controle de entrada e saída de materiais e insumos pedagógicos. Ademais, são responsáveis
legais pelo envio de documentos educacionais
com fechamento de notas, boletins, registro da
vida escolar dos alunos e
funcional dos empregados, encaminhamentos
de matrículas de alunos
e também de transferências entre unidades escolares.
Outro fator fundamental de atuação nas
unidades escolares diz
respeito ao planejamento, controle e execução
dos recursos advindos do

“Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE),
do Governo Federal,
além da organização e fiscalização das atividades
da cozinha para a merenda escolar e organização
da rotina dos serviços de
limpeza. Essa lista desconsidera o atendimento ininterrupto de pais
e mães na unidade, que
ocorre por diversos motivos (desde a chamada

da própria organização
pedagógica municipal.
Como foi apresentada
uma emenda, automaticamente o projeto é adiado para que a nova proposta e o projeto sejam

por ocorrências na escola até a reivindicação de
um ou outro atendimento ou orientação por parte da comunidade). Em
resumo, são funções administrativas essenciais
ao bom funcionamento
das unidades escolares,
que não podem deixar
de ser criadas, sob o risco de comprometimento
do projeto pedagógico de
cada unidade, bem como

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
39ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
12 de novembro de 2018, segunda-feira, às 18h00.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 85/2018, do Poder Executivo, que “Regulamenta o
serviço público de transporte escolar do Município de Pindamonhangaba, e
dá outras providências”. (Apresentadas Emendas Modificativas 01, 02 e 03).

PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Tribuna Livre:

Queremos ouvir sua voz!

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.
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 César - 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

Faça sua inscrição!
Sua participação
é muito importante para nós!
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético
Exerça sua cidadania!
Filtro:
CÓDIGO

EDITAL
Pelo presente EDITAL, torno público que, as contas do Município de
Pindamonhangaba – Prefeitura - Exercício de 2016, (TC – 004402/989/16) encontramse à disposição dos Senhores contribuintes municipais para exame e apreciação no
Departamento Legislativo, até 07 de janeiro de 2019, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às
17:30 horas.
Exercício de 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,00

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2018.
DESPESAS

CÓDIGO

0,00

0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
13.050.000,00

5.6.01.02.0001

Balancete Sintético

Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.450.000,00

14.500.000,00

13.050.000,00

1.450.000,00

14.500.000,00

989.436,58

113.637,08

1.103.073,66

DESCRIÇÃO
Legislativa

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.01.0001

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

51.738,37

0,00

51.738,37

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

115.831,73

0,00

115.831,73

5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

59.268,99

6.490,08

65.759,07

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

20.000,99

6.698,03

26.699,02

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

82.908,79

5.2.11.02.0004

Filtro:

CÓDIGO

RECEITAS

DESCRIÇÃO

ANTERIOR

62.950,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.04.0001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
5.2.11.08.0001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001

PENSAO ALIMENTICIA

5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.6.01.02.0001
Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
5.2.11.99.0001
VALE TRANSPORTE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO
5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

PERÍODO

19.957,95

ACUMULADO

CÓDIGO

0,00
358.615,32

0,00
41.076,66

0,00
399.691,98

33.010,16

3.211,24

36.221,40

01
5.2.11.04.0001
5.2.11.08.0001

19.616,37

2.761,05

22.377,42

43.147,51
13.050.000,00
137.440,41
13.050.000,00
5.791,53

5.374,05
1.450.000,00
16.174,02
1.450.000,00
663,08

48.521,56
14.500.000,00
153.614,43
14.500.000,00
6.454,61

696,59

131,19

827,78

81.327,77
989.436,58

11.099,73
113.637,08

92.427,50
1.103.073,66

51.738,37

Vereador Carlos Moura - Magrão
ANTERIOR
PERÍODO
Presidente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
01

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Sr. João Batista da Silva
Assunto: Projeto de Lei n° 103/2018 – Emenda sobre
implantação do sistema de controle e gestão dos transportes
de cargas e dá outras providências.

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 85/2018 - Este projeto
propõe a regulamentação do serviço público de transporte escolar do Município
de Pindamonhangaba. Atualmente, dispomos de legislações regulamentando o
transporte escolar a partir de leis federais, decretos e resoluções. Contudo, há
a necessidade premente de que estados e municípios também construam suas
próprias regulamentações.

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
A CÂMARA

novamente
apreciados
pelos vereadores. Houve
também um questionamento por parte do vereador professor Osvaldo
Macedo Negrão (PR) na
questão do atendimento da Meta 19, do Plano
Nacional de Educação,
proposto pelo Ministério
da educação e Cultura,
quem tem como objetivo
assegurar condições para
a efetivação da gestão democrática da Educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar,
no âmbito das escolas
públicas.
Desta forma, o presidente vereador Carlos
Moura – Magrão (PR)
confirmou o adiamento
do projeto por 30 dias,
para melhor apreciar a
propositura e redefinir
os rumos da educação no
município.

DESPESAS

DESCRIÇÃO

INSS - TERCEIROS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.02.0005
INSS - SERVIDORES
Legislativa
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001
PENSAO ALIMENTICIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
5.5.09.01.0001
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.2.11.99.0001

VALE TRANSPORTE

5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
E RESTOS A PAGAR
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS
DE APLICAÇAO FINANCEIRA
DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ACUMULADO

6.217.564,66

663.192,02

6.880.756,68

6.217.564,66

663.192,02

6.880.756,68

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

915.300,75

107.502,67

914.400,75

107.502,67

51.738,37

0,00

51.738,37

121.131,67

0,00

121.131,67

52.654,40

6.614,59

ANTERIOR

13.302,96

PERÍODO

6.698,03

1.022.803,42

Exercício de 2018

1.021.903,42

59.268,99

ACUMULADO

20.000,99

6.217.564,66
42.114,20

663.192,02
20.646,48

6.880.756,68
62.760,68

6.217.564,66
317.673,11

663.192,02
40.942,21

6.880.756,68
358.615,32

29.733,09

3.330,34

33.063,43

19.616,37
4.700.000,00
43.147,31
4.700.000,00
139.640,81

2.761,05
0,00
5.374,25
0,00
16.174,02

22.377,42
4.700.000,00
48.521,56
4.700.000,00
155.814,83

5.791,53

663,08

6.454,61

696,59
915.300,75
77.160,34
914.400,75

131,19
107.502,67
4.167,43
107.502,67

827,78
1.022.803,42
81.327,77
1.021.903,42
900,00
51.738,37
900,00
121.131,67

0,00

51.738,37

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

115.831,73

0,00

115.831,73

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

59.268,99

6.490,08

65.759,07

5.2.11.02.0001
2017
5.2.11.02.0002

900,00
51.738,37
900,00
121.131,67

0,00
0,00
0,00
0,00

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

20.000,99

6.698,03

26.699,02

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

52.654,40

6.614,59

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

13.302,96

6.698,03

5.2.11.04.0001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

42.114,20

20.646,48

317.673,11

40.942,21

0,00
358.615,32

29.733,09

3.330,34

33.063,43
3.008.056,47

DISPONIBILIDADES
5.2.11.08.0001

Tesouraria
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001

PENSAO ALIMENTICIA
Banco

5.2.11.13.0001

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

5.2.11.15.0001

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5.2.11.99.0001

VALE TRANSPORTE

5.2.11.99.0003

CREDITO DE TERCEIROS

5.2.41.99.0001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

TOTAL GERAL

Recurso Disponível
Recurso Aplicado

62.950,84

19.957,95

358.615,32

41.076,66

82.908,79

33.010,16

3.211,24

0,00
36.221,40

19.616,37

2.761,05

8.542,91

399.691,98

DISPONIBILIDADES
5.2.11.04.0001

Tesouraria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

22.377,42
8.542,91

5.2.11.08.0001

BancoRETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

48.521,56
8.542,91

5.2.11.10.0001

43.147,51

5.374,05

137.440,41

16.174,02

153.614,43

5.2.11.13.0001

5.791,53

663,08

6.454,61

5.2.11.15.0001

696,59

131,19

81.327,77

11.099,73

PAGAMENTO
DE RESTOS A PAGAR
INSS - TERCEIROS
Restos
Pagar de 2017
INSS - aSERVIDORES

0,00

827,78

15.611.616,57

92.427,50

PENSAO ALIMENTICIA
Recurso
Disponível

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

Recurso Aplicado

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5.2.11.99.0001

VALE TRANSPORTE

5.2.11.99.0003

CREDITO DE TERCEIROS

5.2.41.99.0001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

TOTAL GERAL

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2017

DISPONIBILIDADES

8.542,91

Tesouraria

0,00

Banco

8.542,91

Recurso Disponível

8.542,91

Recurso Aplicado

0,00
FABIANO ROSA DO AMARAL

TOTAL GERAL

CONTADOR
CRC: 1SP268781/SP

GeoSIAP - CÂMARA PINDA

15.611.616,57

Restos a Pagar de 2017

DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
CARLOS EDUARDO DE MOURA
PRESIDENTE
TOTAL GERAL

19.616,37

2.761,05

43.147,31

5.374,25

139.640,81

16.174,02

5.791,53

663,08

59.268,99
20.000,99

3.008.056,47

62.760,68

22.377,42

0,00

48.521,56

3.008.056,47

155.814,83
6.454,61

15.611.616,57

696,59

131,19

77.160,34

4.167,43

81.327,77

900,00

0,00

900,00

827,78

900,00

0,00

900,00

3.008.056,47
0,00
3.008.056,47
0,00
3.008.056,47
15.611.616,57

CPF: 286.425.528-67
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Pinda marca presença na 82ª
edição dos “Jogos Abertos”
Boa classificação da cidade nos “Jogos Regionais” garantiu a participação na competição
Divulgação

Colaborou com o
texto: Bruna Silva
Os atletas e técnicos da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba participarão, neste
mês, de mais uma competição.
Desta vez, os pindamonhangabenses farão parte da 82ª edição dos “Jogos Abertos”, em São
Caetano do Sul.
Pinda irá à competição com
uma delegação de aproximadamente 250 pessoas, entre atletas, técnicos e apoio, e participará das modalidades: atletismo,
basquete, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, natação,
capoeira, ciclismo, damas, handebol, malha, voleibol e xadrez.
O evento esportivo começa na
próxima semana, mais precisamente na terça-feira (13).
De acordo com informações da Secretaria de Esportes,
os classificados para os “Jogos
Abertos” são os municípios que
foram bem colocados por modalidade nos “Jogos Regionais”,
desta forma, os melhores colo-

Futsal feminino realiza
seletiva em Pindamonhangaba
Colaborou com o
texto: Bruna Silva

Delegação contará com cerca de 250 pessoas, de 13 modalidades
cados das oito regiões esportivas
do estado de São Paulo, se classificam para os “Jogos Abertos”.
“É muito positiva a participação de Pindamonhangaba nos
‘Jogos Abertos’, algumas modalidades foram classificadas nos
‘Jogos Regionais’ e estamos fa-

zendo de tudo para possibilitar
a nossa ida. Incentivar o esporte
e a evolução desses atletas é sem
dúvida uma enorme alegria.
Estarei torcendo por todos nas
competições”, destaca o secretário de Esportes, professor Everton Chinaqui.
Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Esportes de
Pindamonhangaba promoverá,
no dia 26 de novembro, uma seletiva para o futsal feminino. A
modalidade, que é destaque no
esporte municipal, abre espaço
para novas integrantes.
De acordo com informações da
Secretaria de Esportes, a seletiva
acontecerá às 18 horas, no ginásio
do Tabaú. Podem participar meninas nascidas entre os anos de
1999 e 2003 (16 a 20 anos), tendo
como ano base 2019. Para integrar
a seletiva, as jovens deverão comparecer trajando shorts, camiseta,
meião e caneleira. Menores de 18
anos devem ter autorização dos
responsáveis.
“A seletiva visa a recompor
o elenco das ‘Guerreiras’ para
2019, tanto na categoria Sub 17
quanto na Sub 20”, comenta o
técnico, Márcio Silva.
Preparação para
Jogos Abertos
As “Guerreiras Pinda Futsal”,

equipe da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba, realizaram, na noite de quarta-feira
(7), a última partida em preparação para os “Jogos Abertos”,
em São Carlos, entre os dias 14
e 19 de novembro.
O último jogo das meninas
antes da viagem foi pelo Campeonato Paulista, em que a
equipe de Pindamonhangaba
venceu o Atlético Guarulhense
por 2x1. Os gols foram marcados por Josi e Dani. “Pindamonhangaba está no grupo três
dos ‘Jogos Abertos’, que talvez
seja o grupo mais difícil da primeira fase da competição”, disse Márcio.
Nos Jogos, Pinda enfrenta
ainda as equipes de São José do
Rio Preto e Presidente Prudente. Além disso, os “Jogos Abertos” contam com a participação
das 13 melhores equipes do estado de São Paulo deste ano,
que foram divididas em quatro
grupos. As pindamonhangabenses estreiam na competição
na próxima quarta-feira (14),
contra a equipe de Presidente
Prudente.
Divulgação

Cinco ginastas representaram Pindamonhangaba
na “Copa São Paulo de Ginástica Artística”

Equipe pindense contou com
representantes também no masculino

Ginástica artística participa da “Copa São Paulo”
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
A equipe de ginástica artística da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer participou, no último sábado
(3), da “Copa São Paulo de
Ginástica Artística”, em São
Caetano do Sul.
A cidade de Pindamonhangaba foi representada

pelos técnicos: Marcelo Ronconi, Monique Ellen; e os
ginastas: Rodrigo Bordão,
Ryan Rezende, Márcio Nascimento, Maria Júlia Basílio,
Maria Clara Barbosa, Eduarda Vítor, Ana Clara Usier e
Gabriela Alves.
Os resultados masculinos
individuais foram: Márcio em
primeiro lugar, Rodrigo em
segundo e Ryan em terceiro

. Resultado por equipe masculino de Pinda foi a terceira colocação. Já no feminino:
Maria Clara em quinto lugar,
Maria Júlia em sexto, e Gabriela em nono.
A ginástica artística de
Pindamonhangaba participa
continuamente de diversas
competições para estimular
o desempenho dos atletas e
técnicos.

Volêi sobe ao pódio na Liga Sorocabana
Divulgação

Colocação no pódio da Liga Sorocabana foi confirmada no
último sábado, no ginásio “Juca Moreira”

Colaborou com o
texto: Bruna Silva
No último sábado (3), a
equipe de vôlei feminino da
Semelp conquistou o terceiro lugar na Liga Sorocabana. O jogo aconteceu
em casa, no ginásio “Juca
Moreira”.
A partida que terminou em
3x0, contra a equipe de Boituva, garantiu o pódio para as
meninas de Pindamonhangaba. A Liga Sorocabana é uma
dos mais importantes competições de vôlei do estado.
Sendo que, a participação de
Pinda se justifica no empenho
de atletas e técnicos da Secretaria de Esportes.

Concorrentes às vagas devem ter entre 16 e 20 anos

Malha pindense está na
final do “Paulista 2018”
Neste domingo (11), às 9
horas, a equipe de malha de
Pindamonhangaba participará da grande final do “Campeonato Paulista de 2018”.
O jogo decisivo será contra a
forte equipe do Manchester de

São Paulo. A final será gratuita, aberta ao público e acontecerá na raia de malha da Associação Atlética Ferroviária, na
rua Álvaro Pinto Madureira,
81 – Chácara da Galega, Pindamonhangaba.
Divulgação

Decisão será no domingo (11), na Associação Atlética Ferroviária
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ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.173, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
Altera dispositivo da Lei nº 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e
regulamenta as Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros no
Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
O art. 3º da Lei nº 3.966, de 28 de novembro de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 3º Para os Estudantes e Professores que comprovadamente frequentem ou
lecionem em cursos regulares de ensino da educação básica, compreendendo desde
a educação infantil até o ensino médio, passando pelo ensino fundamental e também
do ensino superior, assim como a educação proﬁssional técnica de ensino médio e o
ensino superior de educação proﬁssional tecnológica de graduação e pós graduação,
será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) na compra da cartela de
passes da Empresa Concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de
Passageiros.”
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de
maio de 2018
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº43/2018 (com Emenda nº03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.094, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os servidores a seguir indicados para comporem o Comitê de
Mortalidade do Município de Pindamonhangaba:
- Leonardo Antunes Martuscelli
- Liliane Lacerda de Andrade Melo
- Rosana Aparecida Vieira Resende
- Marília Rios Freire
- Suleyr Fadu Saber Vieira Pires
- Thatiana Valério
- Maria Aparecida de Souza
- Mariane Toledo Tonisi
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 11 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.601, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o Sr. Frederico Lúcio de Almeida Gama, Diretor do Departamento
de Meio Ambiente para acompanhar o Inquérito Civil n. 04/2009 em trâmite perante
a Promotoria de Justiça do GAEMA – Núcleo Paraíba do Sul e praticar os atos
necessários ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, que tem
por ﬁnalidade regularizar as alterações provocadas pelas ocupações irregulares em
trecho do Ribeirão da 1ª Água.
Parágrafo único. Além de todas as obrigações constantes no TAC de que trata o
caput deste artigo, deverão ser observadas todas as obrigações e prazos assumidos
nas reuniões realizadas nos dias 13/03/2018 e 13/09/2018, na sede do GAEMA,
cujos Termos da Reunião estão em anexo e integram a presente Portaria.
Art. 2º O Plano de Ação de que trata o TAC e o termo de reunião realizada em
13/09/2018, com o devido cronograma, será apresentado diretamente na Secretaria
de Gabinete até a data de 31/01/2019.
Art. 3º Caberá a Secretaria de Gabinete, após a ciência e a concordância do Chefe do
Poder Executivo encaminhar o Plano de Ação a Secretaria de Negócios Jurídicos até
15/02/2019 para ser protocolada um via diretamente no Gaema, uma via na CETESB
e outra nos autos do Processo Digital n. 1005041-32.2015.8.26.0445, que tramita
perante a 3ª Vara Cível de Pindamonhangaba.
Art. 4º O Diretor designado nos termos do art. 1º poderá solicitar, por escrito, auxílio
e orientações técnicas a todas as Secretarias Municipais, dentro de suas respectivas
competências, que, dada a excepcionalidade e necessidade de cumprimento do
TAC nos prazos repactuados, deverão atender prontamente e/ou dentro do prazo
solicitado.
Art. 5º Após a apresentação do Plano de Ação na Promotoria de Justiça do GAEMA
– Núcleo Paraíba do Sul e na CETESB, caberá ao Diretor designado acompanhar
a sua aprovação ou rejeição (total ou parcial), adotando as correções necessárias,
se for o caso.
Parágrafo único. Após aprovação do Plano de Ação, deverá o Diretor designado
acompanhar a sua execução conforme o cronograma, devendo ser apresentando
relatório trimestral a Secretaria de Gabinete.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio ambiente e Regularização Fundiária
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de
outubro de 2018.

no item 4 deste Edital.
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1.As inscrições deverão ser realizadas de 06 de Novembro de 2018 a 27 de
Novembro de 2018, a retirada dos documentos de inscrição e inscrições para o
presente Edital poderão ser realizadas
diretamenteda
na Secretaria
Executiva
3) Descrição
3.1)
Fases do
deFundo
de apoio Esportivo de Pindamonhangaba, sito a Rua Eng. Orlando Drumond Murgel,
metodologia
execução;
493, Pq. São Domingos, de segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
utilizada
3.2) Público
alvo;
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas
forapara
do período acima
estabelecido.
4.3. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em desacordo com
as normas, condições e especiﬁcações previstas no presente Edital.
4.4. As inscrições devem ser entregues em ENVELOPE LACRADO e protocolados
na secretaria executiva do FAEP.
5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO
5.1. Poderão participar do presente Chamamento Público:
5.1.1.Professores de Educação Física vinculados a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, que possam executar trabalhos deinteresse e de acordo com as diretrizes da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que desenvolvam parcerias com a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, vinculadas e devidamente autorizados pela Entidades
de Prática Desportiva, Administração Desportiva ou Fundações, devidamente
organizada, que constem em seu estatuto a prática esportiva e com contrapartida
efetiva, a critério do Conselho Diretor.
6. DO PLANO DE TRABALHO
6.1. O Plano de Trabalho deverá conter,no mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente descrever o objeto que será executado.
Identiﬁcação de uma situação de fácil visualização que se deseja alcançar com a
intervenção, indicando as contribuições que o projeto trará para o desenvolvimento
do esporte e laser da cidade e para o setor ou área de ação A concepção do objetivo
deve ser clara e bem deﬁnida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, na forma de tópicos cada um dos objetivos
especíﬁcos que ajudarão a alcançar o objetivo geral. O texto deve evitar verbos com
sentido vago como: apoiar, colaborar, fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de
verbos concretos como: deﬁnir, sistematizar, institucionalizar, implantar.)
JUSTIFICATIVA: (Deverá reﬂetir a razão de ser do projeto, expondo motivos,
relevância e fundamentando o porquê do projeto, considerando a criatividade e
abrangência do projeto para Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade – quais os resultados e benefícios a
serem alcançados, mensuráveis não numericamente – e as metas de quantidade –
mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma
as metas serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades,
períodos de ação, grade horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo
de turmas, calendários de participação em eventos previstos no projeto, detalhar o
critério de seleção dos participantes do projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do
projeto, contando com a prestação de contas (máximo 10 meses).
RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos
humanos e ﬁnanceiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura
física, transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Proﬁssionais de Educação Física que irão
compor as comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam BolsaAtleta e Bolsa Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado
da Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que
apresentarem proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado
por seu(s) representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos
termos indicados no item 4 deste Edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
DA PONTUAÇÃO
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classiﬁcados em ordem
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta
no prazo previsto no item 6deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de
trabalho será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes
critérios:

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na
eliminação da proposta.
7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com
base em:
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8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia
e a qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital,
o cronograma se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:
Tabela 1
ETAPAS
PRAZOS
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 06 de novembro de 2018, com o
recebimento dos envelopes
recebimento de segunda a sexta
das 08h00 às 12h00.
a.1) Data limite para entrega de documentação na 27de novembro de 2018,até as
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – 12 horas.
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel,
493, Parque São Domingos–
“Centro
Esportivo
Fundo de Apoio
Esportivo
de Pindamonhangaba
João do Pulo” – Lei
PindamonhangabaSP.de 09 de novembro de 2005
Municipal Nº4.344
b) Segunda
Fase: Análise
técnica
das propostas
Habilitação
e Mérito
Alterado
pela Lei
Municipal
Nº 4.899 de 16
de janeiro
de 2009
entregues.
28 e 29 de novembro de 2018.
c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do
03de dezembro de 2018a 05 de
FAEP e Publicação do resultado provisório.
dezembro de 2018
c.1) Prazo para interposição de recursos
Até 5 dias após a publicação do
resultado provisório do
chamamento
c.2) Prazo para análise e manifestação dos Até 5 dias após a interposição
recursos
dos recursos
c.3) Prazo para homologação e publicação do Até 5 dias após a publicação do
resultado final
resultado provisório do
chamamento ou 5 dias após a
manifestação dos recursos.
d) Quarta Fase: Instrução, formalização e De 20 e 21 de dezembro de
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 2018
etapa, a partir de:

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso
entre o FAEP, as comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças
promocionais relativas ao projeto, como cartazes, banners, folders, convites etc.
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos. 9.4. Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os
recursos financeiros recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução
dos projetos contemplados.
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral
aceitação de todas ascondições estabelecidas neste EDITAL.
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem
registradas na Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária
aprovada para o exercício de 2019.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que
pretendam apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de
20/11/2018 a 26/11/2018, mediante agendamento prévio pelo e-mail:
faep.pindamonhangaba@gmail.comou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica
reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos
ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do
processo de origem.
9.9.1.Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do
FAEP.

Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima
Secretário de Esportes e Lazer
Presidente do FAEP

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 130/18 - LIMPEZA A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) JOSÉ
VAGNER DO NASCIMENTO, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ
MOURAD BOULOS, S/ NR. Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla:
SO121206019000, Quadra 07, Lote 19 , para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

CONTROLE 131/18 - LIMPEZA A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) PAULO
SÉRGIO REIS DOS SANTOS, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ
MOURAD BOULOS, S/ NR. Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla:
SO121206010000, Quadra 07, Lote 10 , para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 132/18

Em: 25/06/18
Processo nº: 17913

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 132/18 - LIMPEZA -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CHACARA GALEGA (QUADRA COBERTA)
CNPJ (a ser constituído)
Convocamos os senhores moradores para a reunião de Assembléia Geral de Fundação da
Sociedade de Moradores do bairro, que se realizará no dia 19 de novembro de 2018, no Galpão
da Igreja, sita na Rua Abel Correa Guimarães, 368, na cidade de Pindamonhangaba, às 19h em
primeira convocação, com a presença dos moradores que obtiverem interesse no desenvolvimento
desse projeto, e em segunda convocação, 30 minutos após, com todos os presentes, com a
seguinte Ordem do Dia:
a) Fundação da Associação dos Moradores do Bairro da Quadra Coberta;
b) Votação e Aprovação da Comissão que representará a sociedade de moradores do bairro, por
24 meses, sendo que os interessados querendo participar, bem como registrar chapa para eventual
candidatura, deverão comparecer no endereço anteriormente declinado, até 30 (trinta) minutos
antes do início da Assembléia Geral;
c) Apresentação do Estatuto a ser implantado em prol dos moradores.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2018.
João Carlos Valadão de Melo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 – São Benedito
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-180 – Tel(0XX12) 36445995
__________________________________________

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) RICARDO
WOLFF, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ MOURAD BOULOS, S/ NR.
Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: SO121206014000, Quadra 07,
Lote 14, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Atividade: Drogaria
Razão Social: Farma Pinda Ltda ME
CNPJ / CPF: 04631187/0001-82
Rua dos Expedicionários, 76
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Andrea Murari
CPF : 25994157805
Auto de Infração nº 3678
Defesa: iNDEFERIDA
Auto de imposição de penalidade de Multa n° 3815
Recurso: Não apresentou

Tribuna do Norte
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Geral

Ana Yassuda lança seu primeiro livro
“Um romance que irá atropelar seu coração...”
Divulgação

ALTAIR FERNANDES
Neste sábado (10), das 15
às 18 horas, na Livraria Martins Fontes (avenida Paulista,
São Paulo – capital) acontece
o aguardado lançamento de
“Uma monograﬁa sobre engarrafamentos”, romance que marcará a estreia da jovem escritora
Ana Yassuda, 18 anos, no mercado das publicações literárias
pela editora Duplo Sentido.
Estudante do curso de direito da Universidade Plesbiteriana Mackenzie, Ana Yassuda
revela que o livro foi inspirado
num conto (publicado pela Duplo Sentido), que alcançou mais
de 25 mil leituras e encorajadores comentários no sentido que

Jovem escritora faz curso de direito
na Universidade Machenzie


*** CONTRATO ***



PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 141/2018, de 08/10/2018, para “aquisição de um veículo, tipo
automóvel, para transporte de passageiros para compor a frota da Secretaria de
Saúde, especiﬁcamente para atender o PSF – Posto de Saúde da Família do Bairro
Bom Sucesso”, no valor de R$ 43.700,00, vigente por 12 meses, assinando pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, o Sr Gustavo
Gebara Cinquengrana, e o Sr Fabio Miguel Laiz.





           































































 






























































PREGÃO Nº 066/2017 (PMP 19210/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 29/08/2018, ao contrato 072/2017, que cuida
de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames
de mamograﬁa bilateral”, para prorrogação até 29/08/2019, e reajuste de 2,9834%,
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 347.816,13, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Pró Imagem
Ltda, a Sra Flávia Kortas Kalil Issa Cevasso, e o Sr Eduardo Margara da Silva.






















 











PREGÃO Nº 219/2015 (PMP 22961/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato 232/2015, que cuida
de “contratação de empresa especializada na realização de exames de ressonância
magnética (exceto de abdome total) acompanhadas ou não de analgesia e uso de
contraste quando necessário”, para supressão de 14%, equivalente a R$ 52.658,45,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Pró Imagem Ltda, a Sra Flávia Kortas Kalil Issa Cevasso, e o Sr Eduardo Margara
da Silva.








*** ADITAMENTO ***






















PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 148/2018, de 17/10/2018, para “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”, no valor de R$ 43.700,00,
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Volkswagen do Brasil Indústria de
Veículos Automotores Ltda, o Sr Gustavo Gebara Cinquengrana, e o Sr Fabio Miguel
Laiz.








Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação
Processo nº 17763/2018














Doadora: Exsa Empreendimentos e Participações Ltda. Donatária: Prefeitura



Municipal de Pindamonhangaba. Objeto: doação de materiais e serviços referentes

à colocação de luminárias, lixeiras e bancos, necessários à conclusão da Praça 7 de
Setembro, com valor de aproximadamente R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais). Data da assinatura: 18/10/2018.

































 










































PORTARIA GERAL Nº 5.110, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve
EXONERAR, a pedido, o Sr. Fabiano Vanone do cargo de Secretário de Gabinete, a partir de 12
de novembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
















































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.111, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve
EXONERAR o Sr. Rodrigo Lóssio Ferreira do cargo de provimento em comissão de Diretor de
Convênios e Captação de Recursos, a partir de 12 de novembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos




















































































            






PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO









             












Maésio Favorin
Presidente
















- O Conselho Fiscal não deve fazer parte da chapa;
- A votação será encerrada as 21h00;
- Na votação para o Conselho Fiscal, constará na cédula o nome de todos os
candidatos para que o
associado escolha 10 (dez) nomes. Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão
eleitos Conselheiros Fiscais e os 5 (cinco) menos votados serão eleitos suplentes.
As cédulas que constarem menos de 10 votos, a diferença será considerada votos
brancos ou nulos, não sendo computado para nenhum candidato. Para as cédulas
que constarem mais de 10 (dez) votos, será automaticamente anulado o voto de
todos os candidatos.
- Em caso de empate nos votos para a Diretoria Executiva, caberá à outra assembleia
designada com esta ﬁnalidade, promover a votação de desempate.
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18h30, com a presença
de quorum prevista no Estatuto e, em segunda convocação às 19h00, com qualquer
número de associados, sendo a eleição efetivada por aclamação ou voto secreto
(art.42, do Estatuto).
O associado que comparecer na qualidade de representante de outro associado,
deverá se apresentar com a respectiva procuração com ﬁrma reconhecida. Os
procedimentos da eleição terão amparo e embasamento legal no Estatuto Social da
Associação. A apuração dos votos e proclamação dos eleitos se dará logo após o
encerramento da votação. O não comparecimento implicará na concordância com as
deliberações da Assembleia.
As inscrições dos candidatos e chapas, deverão ocorrer mediante requerimento dirigido
ao Presidente e protocolado na Secretaria da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES
DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, do dia 10/11/2018 até o dia
17/11/2018 das 08h00 às 17h00 E AOS SÁBADOS ATÉ AS 12HOO.
Somente poderão se candidatar e votar os associados em dia com as taxas
associativas (art. 45, do Estatuto).
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2018.



















— Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE
ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, para exercer
mandato de 01/01/2019 até o dia 31/12/2020, em cumprimento ao disposto nos
artigos 39 e 40do Estatuto Social.













EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAPARA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL.
A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR
RESIDENCIAL, inscrita no CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia
Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421010, devidamente representada por seu Presidente MAÉSIO FAVORIN, CONVOCA
os associados através do presente edital, para a Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada no dia 28 de novembro de 2018 – quarta feira - na sede do clube
da Associação localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar Romeiro, s/n, as 18h30
em primeira Convocação com presença de metade mais um dos associados e em
segunda convocação às 19h00 com qualquer número de associados presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:













































































             














Um conto que se transformou num romance...





























































































ela se enveredasse de vez pelo
caminho dos autores literários.
Escritos de Ana já fazem parte
e enriquecem o conteúdo de algumas coletâneas e desde 2015
ela publica contos e crônicas no
Wattpad.
Aninha, a escritora, recebe os
parabéns dos familiares e amigos. Cumprimentos especiais da
mãe Liete e do tio Clóvis, irmãos
descendentes de Ryoiti Yassuda
e Shiduno, casal que no início
do século XX veio residir em
Pindamonhangaba, formou família e teve ﬁlhos que brilharam
muito além desse município,
Brasil afora. O sobrenome Yassuda segue honrado pelos netos
e continuadores da família.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO





Divulgação









            











PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.112, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve
NOMEAR o Sr. Rodrigo Lóssio Ferreira para o cargo de Secretário de Gabinete, a partir de 12 de

novembro de 2018.
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2018.

Isael Domingues

Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de novembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

Tribuna do Norte
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S ociais
Fotos: Arquivo pessoal

SEXTA-FEIRA

Novo ciclo
Quem comemora mais um ano de vida no dia 11 de novembro é Rogério
Ramos (Comus de Pindamonhangaba). Sua esposa Thyfani, suas ﬁlhas
Nayla, Eloáh e Mirella, e todos os seus familiares e amigos desejam
bênçãos, sabedoria e muita alegria.
Imensidão
de realizações!
Os amigos de
Gabriel Camacho,
em especial a
entusiasmada
Dayane, aguardam
ansiosamente os
desdobramentos
da dedicação do
escorpiano de
12 de novembro,
carinhosamente
chamado de
“Gabu”. Que este
seja mais um ciclo
de aprendizagem
e de coleta dos
frutos de empenho
pessoal, estudantil
e, principalmente,
amoroso.

Tudo de bom
Para José Caramez, coordenador do Museu Histórico e Pedagógico de Pinda. Ele
completou mais um ano de vida no dia 8 de novembro, recebendo os cumprimentos de
toda a sua família (foto) e dos seus colegas de trabalho.
Paz e bem
Para Lucimar Penido, a Lú;
aniversariante deste sábado,
10 de novembro. Que seus
novos 365 dias sejam repletos
de conquistas, de saúde e de
bênçãos, para você e para
os seus familiares. Este é o
desejo do seu esposo Vrady,
dos seus ﬁlhos Allan e Rafael,
e da sua (enorme) família:
biológica e de coração.
Felicidade, Lú!

Duplo aniversário
Adilson (da Secretaria de Esportes
e Lazer de Pindamonhangaba),
cumprimenta o ﬁlho Gustavo,
aniversariante do dia 7 de
novembro, e a esposa Lourdes, que
comemora aniversário no dia 8
(ambos na foto)!

Tudo de bom
Felicidades para o aniversariante do dia 10 de novembro,
Renato Garcia Munhoz, na foto com a esposa Silvia. Seus
ﬁlhos Maria Fernanda, Ramon e Pedro, noras Camila e
Thaiana, e netos Mariah e Antônio, demais familiares e
amigos, lhe desejam muita saúde e paz!
Parabéns

Felicidades

Felicidades para Edvaldo Rodrigues,
que completará mais um ano de vida
no dia 11 de novembro. Ele recebe os
cumprimentos dos irmãos, sobrinhos e
da ﬁlha Gabriella.

Parabéns para Sebastião Carriço Vieira, que comemora
aniversário no dia 10 de novembro. Sua esposa Rose (com ele
na foto), seus ﬁlhos Fernando e Manuela, nora Alessandra e
neto Pedro lhe desejam toda a felicidade do mundo!

“Roda de Conversa”
A Escola Municipal Gilda Piorini
Molica recebeu, nessa quinta-feira (7),
a visita da professora (aposentada)
Elizabeth Dias para uma roda de
conversa com os alunos da educadora
Marília Maia (Pré-II). Atentos,
eles ﬁzeram perguntas e ouviram
histórias dos seus mais de 30 anos
de Magistério, da sua infância e
experiências de vida. Vida longa ao
projeto escolar, que ‘sai do lugar
comum’ e enriquece o aprendizado!

