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Projeto “Pinda Inteligente”:
COI amplia número de câmeras
O projeto ‘Pinda Inteligente’
já está em operação. O sistema
permite que imagens particulares
sejam fornecidas e monitoradas
pelo COI (Centro de Operações
Integradas), contribuindo para
investigações e monitoramento
mais efetivos da Polícia Militar e
da Guarda Municipal.
Hoje o COI conta com 18 câmeras próprias e mais quatro
câmeras particulares que já estão disponíveis para a central de

monitoramento a partir do ‘Pinda
Inteligente’. Já há câmeras interligadas ao COI em dois postos
de gasolina na Avenida São João
Bosco e mais duas câmeras na rua
Deputado Claro César, no calçadão comercial e outra próximo à
Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba.
O sistema de interligação com
as câmeras particulares recepciona e armazena imagens de
câmeras privadas, no sistema de
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“nuvem”, que armazena os dados online através da internet,
permitindo o acesso pelos órgãos
de segurança oﬁciais e pelo próprio usuário, em tempo real, pela
internet. Tudo com segurança e
conﬁdencialidade do proprietário
e dos órgãos oﬁciais de segurança.
O projeto inovador na região
atenderá o planejamento de monitorar todos os pontos estratégicos da cidade.
PÁGINA 3
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Parceria entre poder público e
iniciativa privada é fundamental
para reduzir ainda mais os
índices de violência

Marcos Paulo concorre ao título de
melhor atleta pela Confederação
Brasileira de Atletismo
A Cbat (Confederação Brasileira de Atletismo) abriu na
sexta-feira (30), a votação de
melhor atleta do mês no Instagram. Marcos Paulo, atleta de
Pindamonhangaba, disputa a
colocação com Hygor Borges,
atleta destaque no salto em
distância. Somente no último
ano, Marcos venceu: “Jogos
Sul-Americanos da Juventude”; “Jogos Mundiais Escola-
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Expositores de Taubaté, de Guaratinguetá e de outras cidades da serra da
Mantiqueira participarão do “1º Festival Regional Arte Encanto” PÁGINA 3
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res”; “Campeonato Brasileiro”
e o “Campeonato Brasileiro
Escolar”; além de ter participado dos “Jogos Olímpicos da
Juventude”, conquistando a
quinta colocação.
Para votar no atleta pindamonhangabense é preciso
entrar no perﬁl da Cbat no
Instagram e comentar a publicação em que está acontecendo
a votação.
PÁGINA 6

Ferroviária recebe
evento “Natal solidário
- Eu faço Parte”
PÁGINA 2
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Cpic
realiza
palestra
sobre
Editorial medicina milenar nesta semana
Por uma cidade mais segura
Questões ligadas à segurança são uma
das principais reivindicações da sociedade
contemporânea. Ainda assim, de acordo com
dados oﬁciais da Secretaria de Segurança do
Estado de São Paulo, Pindamonhangaba vem
apresentando melhora em todos os índices de
violência.
Para a prefeitura, essa queda dos índices
é reﬂexo dos investimentos na área de
segurança como, a volta da “Atividade
Delegada”, com o dobro de policiais, a
aquisição de 25 novas viaturas para a PM
e para a Guarda Municipal pelo Executivo,
e a criação do COI (Centro de Operações
Integradas), permitindo investigações e
monitoramento mais efetivos da Polícia
Militar e da Guarda Municipal.
Tudo isso, atrelado ao programa “Pinda
Inteligente” – sistema que permite que imagens
particulares de diversos pontos da cidade sejam
fornecidas e monitoradas pelo COI.
É claro que ainda há muito a ser feito. Mas
reduzir os índices de criminalidade, expandir
programas de segurança, incluindo o
aumento do efetivo da Polícia Militar, e criar
um centro de monitoramento é um notável
avanço para o município.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Cpic (Centro de Práticas Integrativas Complementares) promoverá,
nesta quinta-feira (6), às
13h30, a palestra gratuita:
“Os benefícios do Ayurveda – a medicina milenar
que reúne o maior sistema
de cura da humanidade”,
com a facilitadora e diretora do Instituto Daya
Shakti, Daniela de Araújo.
O ayurveda – termo
que vem do sânscrito e
signiﬁca “ciência da vida”
– é um dos mais antigos
sistemas de saúde. Com
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aproximadamente de cinco mil anos de história, sua
origem remonta ao território onde hoje ﬁcam a Índia e
o Paquistão. No Brasil, porém, o método só se popularizou a partir da década de 1980. Na medicina ayurveda,
acredita-se que há energias existentes no corpo, mente e
meio que se vive e, quando há um desequilíbrio energé-

tico, causado por problemas emocionais, trauma
físico ou má alimentação,
por exemplo, são acumuladas toxinas que dão origem às doenças.
“O intuito dessa palestra é divulgar esta
terapia integrativa já
reconhecida pelo SUS
como uma importante ferramenta para ser
utilizada como tratamento
complementar
dos pacientes”, afirma a
coordenadora do Cpic,
Ticianna Gama.
O Cpic ﬁca na rua Dr.
José Cembraneli, 1.005,
Parque das Nações.

Apae promove “Primeiro Sarau da Inclusão” no ‘Bem Viver’
Mais uma vez, a Apae
(Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Pindamonhangaba realizou um evento
de sucesso.
Dessa vez, a comunidade do residencial “Bem
Viver”, no Araretama, foi

quem recebeu ações do
projeto ‘Arte da Inclusão’, com o “Primeiro
Sarau da Inclusão”.
O evento, que aconteceu no dia 30 de novembro, teve por tema
o “Nordeste”, e levou
um pouco da cultura

nordestina para o local;
além de diversão e apresentações do grupo de
São José de Maracatu
As atividades inclusivas e os eventos realizados pela Apae Pinda
também têm por objetivo levar reﬂexão sobre a
Divulgação

importância e a necessidade da inclusão e da
valorização das diferenças numa sociedade contemporânea.
Segundo os organizadores, o “evento foi maravilhoso e atendeu as
expectativas”.
Divulgação

Ferroviária recebe
evento “Natal solidário Eu faço Parte”
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

LITERATURA E FILOSOFIA

Acontecerá em Pindamonhangaba, no próximo
domingo (9), a partir das
9 horas, o evento “Natal
solidário - Eu faço Parte”,
com um jogo de futebol
beneﬁcente: Máster Associação Atlética Ferroviária
contra Máster Taubaté.
O evento acontecerá na
AA Ferroviária e contará
com a presença de Marcelo Espanha (TV Vanguarda); Gilsinho (Presidente
do Taubaté); Rubens Júnior (ex-jogador do Corin-

thians); Nenê (ex-jogador
do São Caetano); Luciano
Henrique (ex-jogador do
Sport Recife); Jamur (exjogador do Bragantino) e
Rocha (São José).
A animação ﬁcará por
conta de um grupo de pagode ao vivo.
Para a entrada é necessário levar um quilo de
alimento natalino ou um
brinquedo.
Quer fazer o Natal de
uma criança mais feliz,
participe, seja solidário!
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Muitos
estudiosos
de Filosoﬁa e Literatura sempre dedicaram
esforços no sentidos de
entender as relações entre essas duas áreas do
conhecimento humano,
relações estas que pertencem à história de ambas
em suas especiﬁcações
características, basta que
levemos em consideração
que o pensar ﬁlosóﬁco
se dá na Literatura. Isso
podemos veriﬁcar de maneira clara na obra do ﬁlósofo existencialista alemão Martin Heidegger
- “Arte e Poesia” e no livro
“O que é Literatura” do,
também existencialista,
francês Jean Paul Sartre.
No Brasil, essa questão
foi também abordada brilhantemente por ﬁlósofos
brasileiros, tais como:
Benedito Nunes, autor de
“Hermenêutica e Poesia”
e Gabriel Perissé, que escreveu “Filosoﬁa, Ética e
Literatura”.
Dessa maneira,quando nos deparamos com a
discussão sobre a interface entre Filosoﬁa e Literatura, a história nos
mostra que não é tão fácil
diferenciar o ﬁlosóﬁco do
literário, mesmo porque,
nem sempre se criou o hábito de pensar a Filosoﬁa
a partir de suas formas

literárias e a Literatura
expressando os grandes
debates da Filosoﬁa. O
problema principal não
é delimitar onde principia Filosoﬁa e termina
a Literatura, ou o contrário, mas, empreender
esforços na tentativa de
partilhar os SABERES
presentes em ambas. Entretanto, quando consideramos a POESIA como
linguagem fundamental
da Arte, torna-se evidente
que a Literatura expressa
pensamentos em indagações e articulações (Filosoﬁa) dando, portanto,
contribuição para a História do Pensamento. Jamais podemos esquecer
que várias páginas dessas
duas áreas em discussão
mostra fusão ou diálogo
entre elas.
Surge uma grande
pergunta: onde teve início
essa
problematização?
Tudo começou na Grécia
, quando o ﬁlósofo PLATÂO na sua monumental
obra “A REPÚBLICA”, ao
se referir à Poesia, rejeitando-a, com preconceito
contra o artista que, seu
entender, seria alguém
que, por lançar mão da
ilusão como forma de representar, iria corromper
a compreensão da juventude da Cidade (Polis).

Devemos ser justos: o
grande ﬁlósofo exaltava
o Poeta Homero por sua
Poesia Épica que enalteceu a Grécia. Existia,
naquela época, o pressuposto de que a verdade
existia somente no diálogo e, este é marcado pela
literalidade aqui entendida como manifestação
da linguagem escrita,por
conta do pensar a partir
dos personagens envolvidos. Não esqueçamos que
PLATÃO recorreu ao poeta Esopo para elaborar
parte dos seus textos ﬁlosóﬁcos. Assim, ele buscou
o literário não somente
como forma, mas, caminho verdadeiro para alcançar o Conhecimento,

Filosoﬁa Ciência & Vida

mostrando que o literário não é superado pela
Filosoﬁa. Indo mais além
na questão, vamos observar que na Filosoﬁa Antiga, como na POÉTICA de
Aristóteles há uma visão
distinta da reﬂexão ﬁlosóﬁca sobre o papel da
Arte e da Poesia. O próprio Aristóteles aﬁrma:
“A Poesia é mais ﬁlosóﬁca e mais elevada do que
a História, pois aquela
refere o universal, e esta,
o particular”. Vários ﬁlósofos de alta expressão
como Nietzche, Heidegger, Sartre e Jacques
Derrida levam em conta
esse instigante, interessante e construtivo debate que é sempre atual.
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COI amplia número de câmeras
com o projeto “Pinda Inteligente”
Já está em operação o
projeto “Pinda Inteligente”. O sistema permite
que imagens particulares
sejam fornecidas e monitoradas pelo COI (Centro
de Operações Integradas),
permitindo investigações
e monitoramento mais
efetivos da Polícia Militar
e da Guarda Municipal.
Com o projeto, a prefeitura planeja monitorar
por imagens diversos pontos da cidade. Hoje o COI
já conta com 18 câmeras
próprias e mais quatro
câmeras particulares que
já estão disponíveis para
a central de monitoramento a partir do Pinda
Inteligente. Já há câmeras
interligadas ao COI em
dois postos de gasolina na
Avenida São João Bosco e
mais duas câmeras na rua
Deputado Claro César, no
calçadão comercial e outra
próximo a Acip (Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba).

O sistema de interligação com as câmeras
particulares
recepciona
e armazena imagens de
câmeras privadas, no sistema de “nuvem”, que armazena os dados online
através da internet, permitindo o acesso pelos órgãos de segurança oficiais.
O armazenamento será
realizado por empresas
credenciadas pela prefeitura e que atendam aos requisitos necessários. Estas
empresas são responsáveis pela tecnologia, instalação e operação do serviço. O diretor da empresa
Eye Live, que já foi credenciada, Heitor Macedo,
explica que o sistema é
bem simples. “Para aderir
ao projeto não há necessidade de uma central de
monitoramento interno.
E além do monitoramento
pelo COI, o sistema permite o acesso pelo próprio
usuário em tempo real
pela internet. Tudo com

Projeto “Cine Didum” exibe
o filme ‘A Ovelha Negra’ ,
no Palacete Dez de Julho
COLABOrOu COM O TExTO: VICTOr GOBBO
***
O filme “A Ovelha Negra”
será exibido nesta quartafeira (5), no Palacete Dez de
Julho, às 19 horas. A sessão
será gratuita, com distribuição do ingresso a partir das
18h40 e serão apenas 50 vagas.
O longa conta a história
de um fazendeiro chamado
Gummi (Sigurour Sigurjónsson), que após ser derrotado no concurso anual
do melhor cordeiro, decide
investigar o animal vencedor
e logo desconfia que ele tenha uma doença contagiosa

entre os animais. Quando a
ameaça se confirma, todas
as fazendas das redondezas
são obrigadas a matar suas
ovelhas, o que para muitos é
considerado uma verdadeira
tragédia. Só que, decidido a
proteger seus animais prediletos, Gummi elabora um
plano para que eles escapem
da matança.
A exibição é uma parceria
entre a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura
de Pindamonhangaba com o
projeto “Cine Didum” e Sessão Sesc. O Palacete 10 de
Julho fica localizado na rua
Deputado Claro César, 33,
centro.

Seguem abertas as
inscrições para o “Prêmio
Mestre Cultura Viva” de
Pindamonhangaba
COLABOrOu COM O TExTO: VICTOr GOBBO
***
Continuam abertas as
inscrições para o concurso
“Prêmio Mestre Cultura Viva
de Pindamonhangaba”. O
prazo seguirá até o dia 3 de
janeiro de 2019.
O concurso selecionará
cinco mestres, sendo estes,
pessoas com mais de 60
anos, que se reconheçam ou
sejam reconhecidas por sua
própria comunidade como
herdeiras dos saberes e fazeres da tradição oral. Cada um
dos selecionados receberá os
seguintes prêmios: r$ 2.000
(dois mil reais) e Certificado
de Mestre.
A inscrição é gratuita e
deve ser efetuada nos dias
úteis, das 9 às 16 horas, no
Departamento de Cultura e
Patrimônio Histórico, localizado na rua Deputado Claro
César, 33 – centro. Os documentos necessários para
a inscrição deverão estar
em um único envelope, entregues pelo próprio mestre

proponente ou por um representante legal do mestre.
O concurso busca instituir uma política de transmissão dos saberes e fazeres
de tradição oral em diálogo
com a comunidade para o
fortalecimento da identidade
do povo brasileiro por meio
de reconhecimento daquelas
pessoas consideradas Mestres de tradição oral, como:
artes, da cura e dos ofícios
tradicionais, líder religioso
de tradição oral, brincante,
contador de histórias, poeta/
poetisa popular e outras categorias socioculturais que
através do poder da palavra, transmitem saberes e
fazeres de geração a geração.
O edital, com a documentação requisitada, e
seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço
eletrônico da Prefeitura de
Pindamonhangaba:
www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, no botão “Chamamentos”. Mais informações pelo
3642-1080.
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segurança e confidencialidade do proprietário e
dos órgãos oficiais de segurança”, comenta Heitor
Macedo.
Para o prefeito Isael
Domingues, o projeto inovador na região atenderá o
planejamento de monitorar todos os pontos estratégicos da cidade. “A parceria do poder público e
a iniciativa privada é fundamental para atacarmos
ainda mais o problema da

violência. Comerciantes e
moradores agora podem
ter suas ruas e estabelecimentos monitorados e armazenados 24 horas pelo
nosso COI. Isso é muito
importante para as investigações. Vamos expandir
isso para a cidade inteira”,
explica o prefeito.
O projeto permite que
a sociedade se una e divida os custos. Por exemplo,
moradores e comerciantes
podem instalar na rua a

câmera e aderir ao projeto. “Neste sistema de cooperativa, de divisão de
custos, imaginamos que
em pouco tempo teremos
boa parte da cidade monitorada. Pois quando
se divide a instalação e a
mensalidade do armazenamento em nuvem fica
muito acessível para todos
os moradores da cidade”,
comenta Heitor Macedo.
Além de mais um investimento em segurança,
o “Pinda Inteligente” está
abrindo oportunidades de
trabalho para instaladores
de câmeras na cidade. A
empresa responsável está
cadastrando instaladores,
para que a população possa escolher o profissional
que melhor atenda a sua
necessidade.
Apesar do problema
de segurança ser uma das
principais pautas da sociedade, Pindamonhangaba vem apresentado melhora nos índices oficiais

de violência da Secretaria
de Segurança do Estado
de São Paulo. Todos os
índices de violência como
homicídio, furtos e roubos apresentaram queda.
“Sabemos que há aumento de casos divulgados nas
redes sociais. Porém os
números oficiais mostram
melhora nos índices desde
que criamos a Secretaria
de segurança, em 2017.
A queda dos índices é reflexo dos investimentos
na volta da “Atividade
Delegada” com o dobro
de policiais, a aquisição
da prefeitura de 25 novas viaturas para a PM
e Guarda Municipal e a
própria criação do COI.
E agora, o “Pinda Inteligente” visa expandir nossa central por toda a cidade”, ressalta o prefeito.
Para aderir ao projeto os interessados podem
obter mais informações
pelo site https://www.eye
-live.com/.

“1º Festival Regional Arte Encanto” terá
participação de expositores de Taubaté,
Guaratinguetá e de cidades da Serra da Mantiqueira
Evento realizado pelo Fundo Social de Solidariedade acontece neste fim de semana, no
Largo do Quartel com diversas atrações culturais e gastronômicas
O “1º Festival regional Arte Encanto “será
realizado nos dias 7,
8 e 9 de dezembro, no
Largo do Quartel, com
a participação de artesãos cadastrados, gastronomia artesanal e
produtores da feira de
orgânicos, de Pindamonhangaba e região. E,
ainda, shows musicais e
apresentações dos alunos do projeto “reinvente”.
Já está confirmada a
presença das “Figureiras” de Taubaté, dos doces de Guaratinguetá,
do artesanato de Santo Antônio do Pinhal
e dos produtores de
gastronomia artesanal
“Fazedeiras da Serra”,
que conta com diversas cidades da serra da
Mantiqueira e produtos
como geleias, cachaças,
queijos, biscoitos, bolos, cerveja artesanal,
entre outras delícias.
O “Festival regional
Arte Encanto” é uma
união entre Fundo Social de Solidariedade e
Prefeitura de Pindamonhangaba, com apoio
do Governo do Estado.
A iniciativa visa a divulgar o artesanato e o
trabalho dos artesãos
de Pindamonhangaba,
além de ser uma oportunidade para empreendedores da gastronomia artesanal e de
orgânicos mostrarem
sua produção.
Com entrada gratuita, o festival contará
com uma grande estrutura que já está sen-
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As “Fazedeiras da Serra”, que reúne
gastronomia artesanal de cidades da Serra
da Mantiqueira, já confirmaram presença

do montada na Praça do
Quartel, cedida pelo Governo do Estado, e diversas apresentações culturais e artísticas, realizadas
pelos alunos dos cursos
“reinvente”, também realizados pelo Fundo Social.
Shows musicais fecham
todos os dias do evento,
e haverá, ainda alguns
serviços gratuitos para a
população, como maquiagem e recreação. Confirmadas as presenças, ainda, de food trucks.
“Convidamos todos os
artesãos a participarem
desse festival, porque a
união de todos é fundamental para fortalecermos o artesanato da cidade e para que 2019 seja
um ano de mais trabalho e
mais valorização do trabalho de cada profissional”,
explicou a presidente do
Fundo Social, Cláudia Domingues.
O prefeito Isael Domingues vê o artesanato como um importante
meio de geração de emprego e renda, por isso,
desde o primeiro dia de
sua gestão está investindo em melhorias para os
artesãos da cidade. “A or-
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O Festival terá ainda a participação das
“Figureiras” de Taubaté

ganização dos artesãos é
muito importante para
que todos sejam beneficiados. Todas as ações do
Fundo Social de Solidariedade recebem o apoio
da Prefeitura, como a
criação da loja no shopping, a participação do
artesanato em eventos da
cidade e, agora, a criação
de um Festival regional

voltado para o artesanato, que será realizado em
dezembro, no centro da
cidade, ou seja, em ótima
época e excelente localização. Este evento vai beneficiar toda a população
com mais opção de compra para o Natal, gerando
renda e movimentando
ainda mais a economia”,
comenta o prefeito.

Programação
Sexta-feira (7)
17 horas - apresentação dos alunos de “Capoeira do Reinvente”
17h30 - apresentação dos alunos de “Dança Sênior do Reinvente”
18 horas - show com Toninho Teclado e Voz
20h30 - show com Banda Sambatuque
Sábado (8)
14 horas - alunos das oficinas de “Culinária e Panificação do
Reinvente”, com degustação
17 horas - alunos do curso de “Ballet do Reinvente” farão
uma apresentação
17h30 - alunos do curso de “Dança de Salão do Reinvente”
18 horas - show com Andréa Souto
20h30 - show com Banda Wagner Muzak
domingo (9)
16 horas - alunos do curso de “Maquiagem do Reinvente”
atendendo as mulheres que passarem pelo local e, ao mesmo
tempo, estará ocorrendo a “Recreação do Reinvente” para as
crianças.
16h30 - Corporação Musical Euterpe
17 horas – apresentação dos alunos de “jiu-jitsu do Reinvente” e as alunas do curso de “Manicure do Reinvente” estarão
atendendo as mulheres presentes
17h30 - apresentação dos alunos de “Pilates do Reinvente”
18 horas - show com Antonio Marcos e Rian
20h30 - show com a Banda Vale Som
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P oder Legislativo

Plenário garante aprovação de Projetos
da “Semana de Valorização do ECA” e
de revogação das cláusulas urbanísticas
restritivas de bairros de Pindamonhangaba
Entre os projetos aprovados estão o que institui e inclui no calendário de
eventos de Pindamonhangaba, o “Dia do Triciclista” e o que deverá
doar uma área industrial à Empresa “Laboratórios Ecolyzer”, que atua
no ramo laboratorial de análises químicas e clínicas
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Vereadores confirmaram no plenário a aprovação de 4 Projetos de Lei na sessão ordinária do dia 26 de novembro

Com 3 Projetos de Lei
na Ordem do Dia e um incluído de forma regimental
para análise do plenário,
os vereadores promoveram nesta segunda-feira,
dia 26 de novembro, no
Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues
Alckmin”,a 41ª sessão ordinária deste ano. Todos
os projetos receberam
aprovação unânime dos
parlamentares presentes
no plenário.
Ordem do Dia
Na Ordem do Dia da
sessão, os 3 Projetos foram
aprovados – por unanimidade – pelo plenário. O
primeiro - PL n° 28/2017
-, do vereador Rafael Goffi
Moreira (PSDB), que “Institui no Município de Pindamonhangaba a Semana
de Divulgação e Valorização do Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA”
recebeu um Substitutivo,
que também foi aprovado.
A Semana de Divulgação e Valorização do
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) foi instituída e incluída no calendário de datas e eventos de
Pindamonhangaba e será
realizada anualmente, no
período
compreendido
sempre na segunda semana do mês de outubro. O
objetivo é divulgar o conteúdo do ECA, esclarecendo à comunidade sobre
sua finalidade, alcance e
aspectos legais; promover
a valorização do ECA; discutir a adoção de políticas
e atividades permanentes,
que objetivem ampliar o
conhecimento e o respeito
ao disposto no ECA e aproximar a comunidade dos
Conselheiros
Tutelares,

divulgando
informações
sobre o trabalho e a competência deste órgão.
O segundo item da noite foi o Projeto de Lei n°
105/2018, do vereador
Carlos Moura – Magrão
(PR), que “Institui e inclui
no calendário de datas e
eventos do Município de
Pindamonhangaba, o Dia
do Triciclista”. O projeto
recebeu um substitutivo,
que foi aprovado pelo plenário por 10 votos a zero.
Desta forma, o “Dia do Triciclista” fica instituído e
incluído no calendário de
datas e eventos do município de Pindamonhangaba
e será comemorado e realizado anualmente, no dia
12 de outubro. A organização do evento será de responsabilidade de comissão
a ser formada por interessados, desde que proprietários de Triciclos.
Na justificativa, o autor do projeto frisou que
“o triciclo cujo viés híbrido entre carro e moto
vem novamente conquistando o público no Brasil
é cada vez mais presente nos encontros sociais
de lazer e vem ganhando
mais simpatizantes, ano
após ano. Os triciclistas
encontraram além do lazer
e entretenimento, o prazer
de ajudar outras pessoas
através de ações sociais,
onde promovem encontros
para ajudar pessoas carentes, por meio do voluntariado de seus membros”.
O terceiro e último projeto da Ordem do Dia a ser
votado – e aprovado por
unanimidade – foi o Projeto de Lei Complementar
n° 05/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza a revogação das cláusulas ur-

banísticas restritivas dos
loteamentos habitacionais
Terra dos Ipês I, Cidade
Nova e Residencial Santa
Tereza”. Pelo artigo 1º do
Projeto de Lei, “ficam revogadas as cláusulas urbanísticas restritivas previstas nos contratos-padrões
e seus respectivos anexos,
devidamente registrados
no Cartório de Registro de
Imóveis de Pindamonhangaba, relativas ao:
1 - Loteamento Habitacional Terra dos Ipês I:
revogação das restrições
relativas ao desdobro de
lotes e à exigência de edificação com finalidade exclusivamente residencial
unifamiliar;
2 - Loteamento Cidade
Nova: revogação das restrições relativas ao desdobro de lotes e ao recuo
frontal de 6,00 metros,
sendo igual medida nos
fundos;
3 - Loteamento Residencial Santa Tereza:
revogação das restrições
relativas ao desdobro de
lotes.
O documento aprova-

do define em seu artigo 2º
que “os desdobros e desmembramentos previstos
nos loteamentos apontados no art. 1° desta Lei deverão se enquadrar na Lei
Complementar Municipal
n° 58, de 08 de fevereiro
de 2018. De acordo com
a Secretaria Municipal de
Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, “o presente projeto
tem por escopo regularizar
situações fáticas (já consolidadas no tempo) em
relação ao uso e ocupação
do solo nos mencionados
loteamentos
sobretudo
frente as cláusulas restritivas previstas nos contratos-padrões dos empreendimentos”. De acordo
com o órgão municipal,
“o conceito atribuído ao
desdobro de lote consiste
na divisão da área do lote
para formação de novo ou
de novos lotes, sendo que
lote é o terreno servido de
infraestrutura básica”.
Inclusão
Incluído na Ordem do
Dia, o Projeto de Lei nº

Extrato de Aditivo – 2018
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: AMÉRICA NET LTDA
CONTRATO Nº 12/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/17 - PROCESSO DE
COMPRA Nº 64/16 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 01 - Lei Federal 10.520/02 e
seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93,
em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO
DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CONSTITUÍDO DE ACESSO
DEDICADO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 50 MBPS E DE SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC).
VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º
12/2017 por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo
de aditamento em 23.11.2018 e termo final em 22.11.2019. Ficam alterados os valores
mensais, a partir de 23.11.2018, para os serviços de: a) Telefonia Fixa: de R$ 1.078,00
(um mil e setenta e oito reais) para R$ 1.116,93 (um mil, cento e dezesseis reais e
noventa e três centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão
contratual; e b) Acesso a Internet: de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais)
para R$ 495,26 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), pela
aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 23.11.2017, neste ato
aditado, que com as cláusulas acima não conflitarem.

129/2018, que “Dispõe
sobre a doação de área
para a empresa LABORATÓRIOS
ECOLYZER
LTDA”, de autoria do Poder Executivo, foi confirmado pelos vereadores e
aprovado por 10 votos a
zero. Desta forma, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado – pela
Câmara – a doar à referida empresa o imóvel
registrado sob o número
de matrícula 35.169 (Lote
de terreno n° 07, da Quadra “A”, do “Loteamento
Industrial”, situado em
Pindamonhangaba). Segundo o Executivo, a área
será doada com o objetivo
único de implantação das
instalações da empresa
LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA, sendo que a
donatária obriga-se a dar
início às obras de implantação em 06 (seis) meses,
contados a partir da liberação pela Prefeitura,
e a concluir a instalação
no prazo estabelecido no
cronograma físico-financeiro de obras.
De acordo com o Projeto aprovado, a área a ser
construída pela ECOLYZER será de 5.000,00 m 2
(cinco mil metros quadrados) e será realizada
em 02 fases, conforme
cronograma apresentado.
A área doada reverterá
ao patrimônio municipal,
independentemente
de
indenização, a qualquer
título, ou de qualquer
providência judicial ou
extrajudicial, em caso de
descumprimento dos termos e condições estabelecidos.
Em mensagem ao Legislativo, o Prefeito enfatizou que “a área total
a ser construída será de 5
mil m 2 , em duas fases de
2.500,00 m2 cada, sendo o faturamento total
estimado para os cinco

primeiros anos de atividade da empresa de R$
54.500.000,00 e o valor
de investimento total de
R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais)”.
O número de empregos
previstos, segundo o Executivo, é de 80. A empresa
está segmentada no ramo
de laboratórios de análises químicas e clínicas,
prestação de serviços com
laudos para montagem de
dossiês para registros de
produtos em diversos órgãos.
A
empresa
LABORATÓRIOS
ECOLYZER
LTDA também assinou um
“Termo de Compromisso”
com o Município em que
se compromete a executar as seguintes obras de
melhorias de infraestrutura: 1 - revitalização do
espaço público e realização de um grande calçadão (conforme projeto)
com troca do pavimento
por bloco intertravado de
concreto; piso podotátil;
colocação de iluminação
decorativa com fiação
subterrânea; instalação
de bancos e lixeiras no
Centro Comercial 10 de
Julho, no valor estimado
de R$ 326.032,29 e 2- o
alargamento das calçadas (conforme projeto);
colocação de guias e sarjetas; execução de drenagem e tubulação de águas
pluviais; instalação de
piso podotátil; colocação
de ladrilho hidráulico
(conforme padrão adotado em projeto) e realocação dos postes junto
à EDP Bandeirante na
Rua dos Andradas (parte
2), no valor estimado de
R$ 370.000,00. Os prazos de entrega das obras
também estão definidos:
Centro Comercial 10 de
Julho - até 30/06/2019 e
Rua dos Andradas (parte
2) - até 25/11/2019.
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Secretaria Estadual de Educação abre
inscrições para concurso público
São 372 vagas disponíveis para de Supervisor de Ensino em nível estadual;
cadastro é online e segue até 11 de janeiro de 2019
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu nessa segundafeira (3), inscrições para o concurso
de provas e títulos para Supervisor de
Ensino.
De acordo com informações do órgão, ao todo, são 372 vagas, sendo 353
para ampla concorrência e 19 para candidatos com deﬁciência.
O cadastro é exclusivamente online
feito através do site da Fundação Vunesp, até as 23h59 do dia 11 de janeiro.
O valor da taxa é de R$ 60,00.
Para participar do concurso, o candidato deve ter licenciatura plena em
Pedagogia ou Pós-graduação na área de
Educação e comprovar experiência de,
no mínimo, oito anos de efetivo exercício de magistério, sendo três em gestão
educacional. Para ﬁns de classiﬁcação,
o candidato poderá computar os títulos
relacionados no edital publicado no último dia 22 de novembro no Diário Oﬁcial.

A PROVA ESTÁ PREVISTA PARA
O DIA 24 DE MARÇO DE 2019.
Entre as atribuições do Supervisor
de Ensino está a elaboração de relatórios pedagógicos, de gestão e de infraestrutura; orientar e acompanhar
o planejamento, desenvolvimento e
avaliação do ensino e da aprendizagem
nas escolas públicas; e propor ações
voltadas ao desenvolvimento do sistema de ensino.
A CARGA HORÁRIA É DE 40
HORAS SEMANAIS E O SALÁRIO
INICIAL DE R$ 4.538,86.
A prova é dividida em duas etapas:
objetiva e dissertativa. No período da
manhã a prova terá 80 questões de múltipla escolha e duração de quatro horas.
Já no período da tarde o exame é composto por quatro questões dissertativas
e tempo limite de três horas.

Mais informações e inscrições no site da Fundação Vunesp:
www.vunesp.com.br
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Ata da 37.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.10.2018.

Ata da 38.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.10.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia nove de outubro de dois mil e dezoito, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sétima Sessão Extraordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 37.ª Sessão Ordinária, realizada
em 08.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I–
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0150/18
Elisabeth Fernandes Nogueira Pimentel. DILIGÊNCIA, por votação unânime:
1-0141/18 Luis Antonio de Oliveira e 1-0153/18 Fabio Martins de Souza Junior.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de dois mil e dezoito, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Oitava Sessão Ordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 37.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 09.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime:
1-0155/18 Prefeitura Municipal de Uruguaiana. DILIGÊNCIA, por votação unânime:
1-0143/18 Leticia Giovana Lopes Santos. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0144/18 Mario Lopes Teixeira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Aos três dias do mês de dezembro dois mil e dezoito o Conselho Diretor do Fundo de Apoio
Esportivo de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba– FAEP, a partir das quinze e trinta minutos na sala de
reuniões, no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, sito a Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, 493 - Parque São Domingos CEP: 12.410.310, reuniram - se os seguintes
membros : Everton Chinaqui de Souza Lima (Presidente do FAEP), Antonio C
Carlos
arlos Macedo
Giudice (Vice Presidente do FAEP), Dante Miranda Guerrero (Representante das Ligas
Municipais, Clubes, Associações e Academias),Bruna Muassab Fernandes (Representante
dos Professores de Educação Física da Secretária Municipal de Esportes e Lazer) e Rogério
Ramos (Representante das Sociedades de Amigos e Bairros), Ubirajara Jaccino Junior
(Representante dos Professores de Educação Física da Rede Estadual e Municipal de
Ensino), no uso de suas atribuições, conforme Artigo 3º parágrafo II da Lei Municipal Nº 4.344
de 09 de novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009
e Lei Municipal Nº6.082/2017 conforme artigo 7º e 8º e o que dispõe o Regimento
Interno do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunica que os projetos esportivos na área
de rendimentos que pleiteiem a obtenção de recursos finaceiro para temporada 2019,
foram aprovados, conforme edital de Chamamento de Projetos Esportivos, públicados
no Jornal Tribuna do Norte nas edições: 9.176 (dia 1 e 2 de novembro de 2018), edição:
9.179 (dia 8 de novembro de 2018) e edição: 9.180 (dia 9 de novembro de 20
2018),
como segue abaixo o quadro das modalidades em análise preliminar:

Nº

MODALIDADES
1 ATLETISMO FEMININO
2 ATLETISMO MASCULINO
3 BASQUETE FEMININO

ENTIDADES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

4
5
6
7
8
9
10
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
18
19
20
21
22
Nº 23

BASQUETE MASCULINO
CAPOEIRA
CICLISMO FEMININO
CICLISMO MASCULINO
DAMAS
FUTEBOL FEMININO
FUTEBOL MASCULINO
FUTSAL
FEMININO
JUDÔ FEMININO
FUTSAL
MASCULINO
JUDÔ MASCULINO
G. A. FEMININO
MALHA
G. A. MASCULINO
NATAÇÃO
FEMININO
GINÁSTICAMASCULINO
RÍTMICA
NATAÇÃO
HANDEBOL
FEMININO
PCD/
ATLETISMO-NATAÇÃO
HANDEBOL MASCULINO
JUDÔ FEMININO
JUDÔ MASCULINO
MALHA
NATAÇÃO FEMININO
NATAÇÃO MASCULINO
PCD/ ATLETISMO-NATAÇÃO
MODALIDADES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CLUBE TEAM VALE DE CICLISMO
CLUBE TEAM VALE DE CICLISMO
CLUBE DE XADREZ DE PINDAMONHANGABA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE ESPORTES
ESPORTES E
E LAZER
LAZER
SECRETÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE ESPORTES E LAZER
ENTIDADES

24
25
26
27
28
29
Nº 30
24
25
26
27
28

PROJETO GREMIO UNIÃO
TAEKWONDO
TÊNIS DE MESA
VOLEIBOL FEMININO
VOLEIBOL MASCULINO
XADREZ FEMININO
XADREZMODALIDADES
MASCULINO
PROJETO GREMIO UNIÃO
TAEKWONDO
TÊNIS DE MESA
VOLEIBOL FEMININO
VOLEIBOL MASCULINO

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CLUBE DE XADREZ DE PINDAMONHANGABA
ENTIDADES
CLUBE DE XADREZ DE PINDAMONHANGABA
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
ESPORTES
LAZERLima
Professor
Everton DE
Chinaqui
de ESouza
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE ESPORTES
Presidente
do FAEPE LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Ata da 38.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.10.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Oitava Sessão Extraordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Ordinária, realizada
em 16.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0146/18
Tatiane Almeida Freire. II – EXPEDIENTE: Ofício 020/18-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 39.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.10.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Nona Sessão Ordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 16.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0149/18 Joao Tavares da Cunha.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018.

PINDAMONHANGABA 1ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 000491846.2018.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA, CNPJ 09.586.642/0001-99, que Jacqueline Siqueira Mendes Ambrozi requereu o cumprimento de sentença
proferida para receber a quantia de R$ 11.797,53 (set/18). Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de outubro de 2018.

EDITAL
A União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, pelo seu Presidente,
Jose Benedito Cardoso, agradece a colaboração de todos os associados e aproveita
o ensejo para convidá-los a participar da Assembléia Geral para Aclamação da Nova
Diretoria que dirigirá os destinos da entidade durante o biênio de 2019/2020 que será
realizada no dia 20 de dezembro de 2018 às 17,00h., na sede social da entidade,
situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba, SP.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018.
MANDATO BIÊNIO 2019/2020:
Diretoria Executiva:
Presidente
Jose Benedito Cardoso
Vice-Presidente Suzy Mary Pedroso Lima
1ª Secretparia
Gloria Maria Barros
1º Tesoureiro
Vicente Eduardo Moreira
Conselho Fiscal:
Semiramis Fernandes Cesa
Maria Antonieta Fraga Nunes
Maria Aparecida de Almeida Barros
Anizia da Silva Santos
Vilma Marcondes Resende

Conselho Deliberativo:
Donizetti do Nascimento
Odila da Silva Queiroz Moura
Roberto de Souza
Lauzina Barbosa Neta
Luiza Helena de Macedo Giúdice
Hildo Correa Leite

Jose Benedito Cardoso
Presidente da UFEFCJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 179/2018 (PMP 28904/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras realizada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, desclassiﬁcou a empresa Erick Luiz Teixeira do Amaral
Comercial ME, no item 19, devido à reprovação da amostra, ﬁcando a segunda colocada,
empresa RF Gory Comercial Ltda EPP, com prazo de 10 dias úteis para entrega da
documentação e amostra, conforme termo de referência, e homologou, em 03/12/2018, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de bens móveis duráveis para as escolas
e creches do Município de Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os itens (item-vl
unit em R$): Astro Comércio de Materiais e Máquinas em Geral Eireli EPP: 21-4.200,00;
23-1.864,00; Cerezzo Comercial de Material de Produtos e Serviços Ltda: 16-3.039,25; 24620,60; Comercial Infomed Ltda ME: 17-1.254,00; Erick Luiz Teixeira do Amaral: 13-440,00;
14-648,70; 15-578,98; 18-2.148,27; 20-1.350,00; LS Aguiar Móveis EPP: 22-426,00; RF
Gory Comercial Ltda EPP: 01-542,00; 02-536,00; 03-559,00; 04-1.352,00; 05-2.842,00; 063.212,72; 07-2.625,00; 08-2.618,00; 09-1.280,00; 10-2.054,00; 11-2.096,00; 12-1.433,00.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.603, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.
ALTERA O DECRETO Nº 5.533, DE 05 DE JUNHO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso
II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e
DECRETA:
Art. 1° O art. 2º do Decreto Municipal nº 5.533, de 05 de junho 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2° A intervenção se fará por tempo determinado, vigendo de 06/12/2018 a 06/01/2019,
podendo ser prorrogada por sucessivos períodos até o limite de 06 (seis) meses.”
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
06 de dezembro de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 04 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 37.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.10.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia oito de outubro de dois mil e dezoito, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Trigésima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Extraordinária, realizada em
03.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0140/18 Camila Luciane Campos
de Moura. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0147/18
Jose Roberto da Silva e 1-0159/18 Edmilso Correa de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2018.
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E sportes
QUARTA-FEIRA

Marcos Paulo participa de
votação de melhor atleta da Cbat
Divulgação

A CBAT (Confederação Brasileira de
Atletismo) abriu na
sexta-feira (30), a votação de melhor atleta do mês no Instagram. Marcos Paulo,
atleta de Pindamonhangaba, disputa a
colocação com Hygor
Borges, atleta destaque no salto em distância. Para votar em
Marcos Paulo é muito
simples, basta procurar o perﬁl da Cbat no
Instagram - @atletismo.brasil –, e comentar a publicação em
que está acontecendo
a votação.
Somente no último
ano, Marcos venceu
“Jogos Sul-Americanos da Juventude”,
“Jogos Mundiais Escolares”,
Campeonato Brasileiro e o
“Campeonato Brasileiro Escolar”, além
de ter participado dos
“Jogos Olímpicos da
Juventude”, ﬁcando
com a 5ª colocação.

Vôlei feminino conquista
vice-campeonato na “Copa Vale”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
No último sábado
(1º/12), a equipe feminina de vôlei de Pindamonhangaba ﬁcou com o vice-campeonato da “Copa
Vale”, em Taubaté. Após
a vitória contra a equipe
de Taubaté, as meninas
encararam o forte time
de São José dos Campos,
que ﬁcou com o título de
campeão da competição.
As meninas de Pindamonhangaba que disputaram na categoria
Iniciantes ﬁzeram uma

grande campanha para
chegar nessa etapa da
Copa. A técnica Ivana
Jesus explica que “são
atletas até 12 anos, e o
emocional conta muito.
A equipe estava bem preparada vencemos com
certa tranquilidade a semiﬁnal contra Taubaté.
Mas, na ﬁnal, elas sentiram bastante, porém,
foi um jogo muito igual,
perdemos nos detalhes.
Entrar em quadra com
uma equipe que poderia
vencer São José já é uma
grande Vitória”, conclui.
A equipe de Pinda-

monhangaba é formada
pelas meninas: Mirela,
Maria Clara, Ana Clara
Cunha, Ana Clara Teixeira, Júlia, Mariana,
Nanda, Laura, Lara,
Mafê, Vitória, Izabely,
Gabi e Bia; comandadas
pela técnica Ivana com o
apoio da assistente Ana
Luiza.
Pindamonhangaba
conta com metade da
equipe mais nova, e no
próximo ano permanecerá nesta mesma categoria da “Copa Vale”
mantendo também as
chances de ser campeã.
Divulgação

Pinda Futsal vence e ﬁca a um passo
da conquista do Campeonato Paulista
Jogando no ginásio
da Federação Paulista,
em São Paulo, na tarde
do último domingo (2),
a equipe de futsal Sub
18 da Semelp (Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer) venceu o Taubaté
com o placar de 3x2. Assim, os meninos de Pindamonhangaba ﬁcam a uma
partida de conquistar o
segundo título do ano, o
de Campeão Paulista.
Comandados pelo técnico Lucas Torão, o time
pindamonhangabense realizou uma partida equilibrada, saindo na frente com
um gol de Luis Guilherme, o
“Gui”, mas sofreu o empate poucos minutos depois.
Mantendo o domínio da
partida, e com muitas chances de gols, Pinda marcou
mais dois com Luis Henrique “Lui” e Brenno. Taubaté
ainda marcou mais um gol
nos últimos segundos, mas a
vitória ﬁcou com Pinda.
A equipe pindamonhangabense é formada
por: Luan, Rafael, Matheus Godoi, Luis Henrique - Lui, Brenno, Luis
Guilherme - Gui, Thiago,
João Vitor, Luiz Felipe,
Willian Palazzi, Igor Alemão, Mateus Augusto, Mateus - Ticão, Higor
e Pablo. Técnico: Lucas
Costa - Torão. Auxiliares:
Adilson “Caju” e Silvinho.

Divulgação

A segunda partida da
ﬁnal será realizada no próximo domingo (9), às 10
horas, também no ginásio
da Federação Paulista.
Peneiras Pinda Futsal 2019 - Com o objetivo
de formar o elenco para
as competições de 2019
- “Campeonato Metropolitano”, “Campeonato
Paulista”, “Jogos Abertos
da Juventude”, “Jogos
Estudantis Infantil” e “Jogos Regionais”, a equipe
de Futsal realizará duas
seletivas. A primeira será
na terça-feira (11), para a

categoria sub 18 com os
nascidos em 2001 e 2002;
às 17 horas, no ginásio de
esportes da Associação
Atlética Ferroviária. Já
a segunda peneira, será
na quinta-feira (13),
para a categoria sub 16
com os nascidos em 2003
e 2004, também no ginásio da Associação Atlética
Ferroviária, às 17 horas.
Para participar das peneiras é necessário levar documentos como RG e CPF,
e os menores de idade devem estar acompanhados
do responsável.

