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“Feira de Artesanato Arte 
Encanto” segue até dia 22
A “Feira de Artesanato Arte Encanto”, realizada pela parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade e a prefeitura, retorna com uma programação 
especial de shows, nesta quinta-feira (20), na Praça do Quartel.

As opções de presentes natalinos são diversas
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Plano Diretor terá o� cinas nos 
bairros e setoriais a partir de janeiro
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PINDA ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 
“FESTIVAL DE 
MARCHINHAS”
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O ano encerrou em grande estilo para o 
“Programa Escola da Família” da Escola Es-
tadual Monsenhor João José de Azevedo. 

Jucélia Batista

Divulgação

Comunidade escolar do 
Bonsucesso recebe mais uma 
edição da “Festa de Natal” 
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Para os estudiosos de 
Teoria Literária, enfocan-
do o século XX, o discurso 
de crise é um dos marcos 
fundadores da Moderni-
dade. Tempos modernos. 
Literatura em crise. Nin-
guém lê poemas muito 
menos refl ete sobre eles. 
Eis fragmentos do discur-
so pessimista no contexto 
literário atual, e, o que sa-
bemos, é que a Poesia nela 
encontra lugar, pois pa-
rece nascer ou se alimen-
tar da tal crise. E, não são 
os Poetas e Escritores os 
primeiros a insistir nesse 
diagnóstico terrível, ame-
açador, ou mesmo um 
prognóstico de ameaça 
da extinção da Literatu-
ra em geral, e da Poesia 
em particular? Verdade 
é que a Poesia tem muito 
a ver, possui um lugar de 
destaque, diríamos, até 
privilegiados na tal crise, 
uma vez que é nela onde 

esta é efetivamente viven-
ciada, sendo, portanto, a 
nossa vivência do poético 
angustiante, massacran-
te dos tempos modernos. 
Isso me levar a crer que os 
poetas não podem colocar 
em espaços diferentes, o 
pensamento e a refl exão 
crítica, as denominadas 
práticas refl exivas e de 
escrita. 

Observamos em Poe-
mas de muitos autores, 
nos seus ritmos, estru-
turações, confi gurações, 
esse estado de crise. E, 
porque esse fenômeno na 
Poesia e  não nos textos de 
Crítica Literária? Creio 
que, por uma razão mui-
to evidente: textos cien-
tífi cos são mais formais, 
vem com o tal “tom aca-
dêmico” e na forma poé-
tica há um movimento de 
instabilidade, as formas 
estruturais não estão “en-
gessadas”.

O que será que ocor-
re com os Poemas? Nela 
abre-se um imenso leque 
de possibilidades de ser, 
de dizer o que se sente, de 
outros modos e até sem 
o excesso de palavras. 
Convém observar que 
as palavras, na maioria 
dos Poemas , escorrem, 
correm, qual um rio em 
movimento no qual apre-
ciamos forças de fl uxo, re-
fl uxo, e transbordamento.

 Uma vez colocado isto, 
entramos no fértil terre-
no das ligações entre a 
Filosofia e a Poesia. Para 
aprendermos um pouco 
mais, torna-se impie-
doso estudar a lingua-
gem do Poeta e Filósofo 
Jacques Derrida, fran-
co-magrebino (Argélia 
- 1930-Paris - 2004) que 
muito escreveu sobre Fi-
losofia da Linguagem, 
e, iniciou nos anos 60 a 
DESCONSTRUÇÃO DA 

FILOSOFIA em síntese, 
uma tentativa de reor-
ganizar, de certa forma, 
o pensamento do oci-
dente, perante uma va-
riedade de contradições 
e desigualdades, sendo 
considerada uma “es-
tratégia” de decomposi-
ção para a metafísica do 
mundo ocidental.

www.ForumFilosofi a.pt.vu - WordPress.com

Filósofo Jacques 
Derrida, franco-
magrebino (Argélia - 
1930-Paris - 2004)

As festas de fi m de ano 
estão próximas e, com isso, 
a procura pelos presentes 
se intensifi cam. Para aju-
dar a quem ainda preci-
sa realizar suas compras, 
o Shopping Pátio Pinda 
estenderá seu horário de 
funcionamento nas datas 
próximas às festas. As alte-
rações já tiveram início na 
última segunda-feira (17) e 
permanecem assim até dia 
22 de dezembro.

Confi ra os detalhes 
dos horários do 

centro de compras:
De 17 a 22 de dezembro: 

lojas e quiosques abrem às 
10 horas e a Praça de Ali-
mentação às 11 horas, com 
os serviços encerrando às 
23 horas;

Dia 23 de dezembro: 
lojas e quiosques abrem às 
13  e fecham às 22 horas; 
já a Praça de Alimentação 
segue com o mesmo horá-
rio da semana;

Dia 24 de dezembro: 
lojas e quiosques funcio-
nam das 9  às 18 horas e a 

Praça de Alimentação das 
11 às 23 horas.

Dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro: a portaria 
do shopping estará aberta 
a partir das 15 horas, mas o 
funcionamento das lojas será 
facultativo – o cinema come-
ça a funcionar às 16 horas;

De 26 a 29 de dezem-
bro: horário de funciona-
mento normal;

Dia 30 de dezembro: as 
lojas permanecem abertas 
das 13 às 20 horas e a Pra-
ça de Alimentação das 11 
às 22 horas;

Dia 31 de dezembro: lo-
jas e quiosques funcionam 
das 11 às 18 horas e a Pra-
ça de Alimentação das 11 
às 23 horas.

“Papai Noel”
O principal persona-

gem do Natal permane-
ce no centro de compras 
para atender as crianças 
até o dia 24 de dezem-
bro (véspera de Natal). O 
“Bom Velhinho” fi ca em 
sua poltrona todos os dias, 
sempre das 13 às 21 horas.

Pátio Pinda tem 
horários diferenciados 
no fi m de ano
Os horários de funcionamento estão 
estendidos por conta do aumento da 
movimentação

“Ô abre alas”    

Hoje é o primeiro dia de inscrição para o 
“12º Festival de Marchinhas Carnavales-

cas” de Pindamonhangaba - ‘Mirabeau’ 2019.

O homenageado deste ano, Mirabeau Pinni, foi 
um dos engajados na criação da primeira Asso-
ciação das Escolas de Samba de Pinda e criador 
do bloco ‘Meninos do Chafariz’, na década de 70, 
em que ensinou meninos a tocar bateria e de onde 
saíram diversos carnavalescos de Pinda, como o 
Rogério ‘Socó’, do bloco ‘Socó da Madrugada’.

Podem se inscrever compositores de todo o Bra-
sil pelo site da prefeitura. As composições deverão 
ser inéditas (não gravadas comercialmente); e, 
se for considerada plágio, a obra será eliminada. 
Serão selecionadas 20 marchinhas para as duas 
eliminatórias. Os quatro primeiros colocados rece-
berão troféus – e os três primeiros ainda receberão 
premiação em dinheiro.

Senhores carnavalescos, o prazo para as inscri-
ções é longo (de 19 de dezembro a 7 de fevereiro), 
mas é bom anotar na agenda para não fi car de 
fora desta festa que objetiva resgatar e divulgar a 
tradição das marchinhas de carnaval e incentivar 
a criatividade dos compositores populares de todo 
o País. Participe!

Detran.SP: Hoje é o último dia de 
arrecadação da campanha “#Natal do Bem” 

O Detran.SP (Depar-
tamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo) 

prorrogou, até hoje, dia 
19, a campanha “#Natal 
do Bem”, para doação 

de brinquedos, roupas e 
alimentos que serão do-
ações a instituições de 
todo o Estado.

As doações podem ser 
feitas em todas as uni-
dades do Estado. Foram 
disponibilizadas caixas, 
devidamente identifi -
cadas, onde podem ser 
depositados brinquedos 
e roupas (novos ou em 
excelente estado), ali-
mentos não perecíveis 
ou doces com validade 
estendida.

A entrega dos mate-
riais será feita até o Natal 

para instituições indica-
das pelas superintendên-
cias regionais do Detran.
SP: casas de acolhimen-
to, abrigos para crianças, 
adolescentes e idosos, 
instituições de ajuda hu-
manitária, entre outras.

No ano passado, a 
campanha de Natal do 
Detran.SP arrecadou 
quase 10 mil brinque-
dos, que foram doados. 
A campanha é tradi-
cional entre os funcio-
nários e cidadãos e é 
realizada há cerca de 
quatro anos.

Divulgação

‘Treinão Rosa’: 210 exames de 
mamografi a foram realizados 

Os 210 exames de 
mamografi a contempla-
dos pela arrecadação do 
“Treinão Rosa” já foram 
realizados na WK Diag-
nose em Pindamonhan-
gaba. Os nomes das pa-
cientes que realizaram 
os procedimentos foram 
enviados pela Secreta-
ria de Saúde ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
que recebeu a doação 

dos exames do GAPC 
(Grupo de Apoio à Pes-
soa com Câncer) respon-
sável pela arrecadação 
do valor da inscrição e 
por pagar à WK – em-
presa parceira que co-
laborou com a redução 
no preço dos exames. 
Ao todo, foram pagos 
12.000,00 em exames.

Realizado pela parce-
ria entre o Fundo Social, 

a prefeitura de Pinda-
monhangaba e o GAPC, 
o “Treinão Rosa” foi um 
evento marcado pela so-
lidariedade e pela práti-
ca esportiva, e aconteceu 
dentro das atividades do 
‘Outubro Rosa’ – campa-
nha de prevenção contra 
o câncer de mama. 

“É sempre muito 
gratifi cante apoiar e re-
alizar ações que unem 

solidariedade, esporte, 
diversão e saúde, como 
foi o ‘Treinão Rosa’. Um 
evento nobre, que bene-
fi ciou diretamente 210 
mulheres. Só temos a 
agradecer a população 
de Pinda por ser tão so-
lidária e participativa”, 
destacou a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Cláudia Viei-
ra Domingues.

“Treinão Rosa” uniu solidariedade, esporte, diversão, prevenção e saúde

Arquivo TN
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“Feira de Artesanato Arte 
Encanto” segue até dia 22

Plano Diretor terá oficinas nos bairros 
e setoriais a partir de janeiro

Departamento de 
Assistência Social realiza 
“I Semana de Valorização 
do bolsista do Pead”

A “Feira de Artesanato Arte Encanto”, realizada pela parceria entre o Fundo Social de Soli-
dariedade e a prefeitura, retorna com uma programação especial de shows, nesta quinta-fei-
ra (20), na Praça do Quartel.

Neste dia 20, o show é com Lia de Oliveira Trio, formado por Lia Oliveira (vocal), Maurício 
Folter (percussão) e Bruno Henrique (piano e teclado), apresentando um repertório de mú-
sicas brasileiras como MPB, samba de raiz e alguns baiões. Dia 21, o show será com a dupla 
Rolando e Alvin; e dia 22, com a Banda Arizona.

A “Feira de Artesanato Arte Encanto” conta com a participação dos artesãos de Pindamo-
nhangaba e está aberta a partir das 17 horas, com entrada gratuita. Os shows estão marcados 
para as 20h30. A iniciativa tem apoio da prefeitura, por meio da Coordenadoria de Eventos e 
Departamento de Cultura, que fez a programação de shows.

Esta é uma boa oportunidade para a população conhecer o artesanato produzido em Pinda-
monhangaba e também para promover geração de renda entre os artesãos da cidade.

As ações do Plano 
Diretor Participativo 
de Pindamonhangaba 
continuarão em janei-
ro, com as oficinas nos 
bairros e as oficinas te-
mático-setoriais, abertas 
à população. A intenção 
é colher informações so-
bre a realidade da cida-
de, e que mais pessoas 
possam participar e opi-
nar.

No total, oito oficinas 
serão realizadas nas áre-
as rural e urbana. Após, 
serão realizadas as ofici-
nas temático-setoriais e 
as audiências públicas, 
que contribuirão para a 
formatação do Plano Di-
retor, antes de ser envia-
do para a aprovação.

Oficinas - A primei-
ra oficina está marcada 
para o dia 21 de janeiro, 
no centro comunitário 
do Araretama (rua Ge-
neral  Ruy de Andra-
de, 56), às 18 horas. No 
mesmo dia e horário, a 
população do centro po-
derá se reunir no Teatro 
Galpão, para sua oficina.

No dia 22, será a vez 
da região do Cidade 
Nova ser contempla-
da com sua oficina de 

bairro, às 18 horas, no 
centro comunitário (rua 
Mogi das Cruzes, 470) e, 
no mesmo dia e horário, 
será realizada a oficina 
para a região do Goiabal, 
no centro comunitário 
que fica na avenida dos 
Cedros, 745.

No dia 23, às 18 ho-
ras, a região do Ribeirão 
Grande será contempla-
da com a oficina. Será às 
18 horas, no centro co-
munitário (Estrada Mu-
nicipal Jesus Antônio de 
Miranda, 17.705).

Ainda no dia 23, a 
oficina de bairro será, 
ao mesmo tempo, em 
Moreira César, no cen-
tro comunitário do lote-
amento Marieta Azeredo 
(rua Jorge Marcos Aze-
redo, 150). E no dia 24, 
também às 18 horas, no 
centro comunitário do 
Vale das Acácias (rua 
dos Cravos, 240).

Também no dia 24, 
encerrando as oficinas 
dos bairros, será no cen-
tro comunitário do Man-
du / Bonsucesso (rua 
Particular, saída da rodo-
via Caio Gomes Figuei-
redo, 8.901), também 
para moradores da Cruz 

Grande / Cruz Pequena.
Na sequência, as ofi-

cinas temático-setoriais 
serão realizadas a partir 
do dia 31 de janeiro, no 
auditório da prefeitura, 
também com início sem-
pre as 18 horas. A primeira 
oficina temático-setorial 
será sobre Desenvolvi-
mento Econômico e Meio 
Rural. No dia 4, o tema 
será Desenvolvimento Ur-
bano e, no dia 7, o tema 
será Meio Ambiente.

Plano Diretor - O 
Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhanga-
ba visa definir princípios 
e diretrizes para a ocupa-
ção ordenada do espaço 
urbano, com o objetivo 
de garantir o desenvol-
vimento da cidade de 
forma qualitativa. A re-
visão do Plano Diretor é 
uma obrigação legal (Lei 
Federal 10.257/2001 – 
Estatuto da Cidade) e 
que a cada 10 anos deve 
ser atualizado para que 
seus  dispositivos regu-
lamentadores sejam re-
visados, na perspectiva 
de combater as desigual-
dades na cidade, imple-
mentar propostas para 
ordenamento territorial, 

proporcionar sustenta-
bilidade e melhores con-
dições de qualidade de 
vida para a população.

A Secretaria de In-
fraestrutura e Planeja-
mento da Prefeitura está 
à frente da revisão do 
Plano Diretor, por meio 
da empresa Geo Brasi-
lis, vencedora do certa-
me licitatório. O núcleo 
gestor contará com re-
presentantes ainda da 
Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co, Secretaria de Gestão 
e Articulação Política, 
Secretaria de Serviços 
Públicos, Secretaria de 
Negócios Jurídicos e Se-
cretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regu-
larização Fundiária. 

A população poderá 
acompanhar todas as 
etapas do processo por 
meio do site da Prefeitu-
ra www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e da pá-
gina do Facebook Plano 
Diretor Pindamonhan-
gaba 2019.

A elaboração da Re-
visão do Plano Diretor 
será realizada no perío-
do de novembro/2018 a 
abril/2019.

Lançamento da Revisão do Plano Diretor contou com grande participação, que também é 
esperada novamente para as oficinas nos bairros

O show de Lia Oliveira será nesta quinta-feira

Os bolsistas do Pead 
(Programa Emergencial 
de Auxílio ao Desem-
pregado), que tanto co-
laboram nos serviços da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, tiveram a opor-
tunidade de participar, de 
10 a 14 de dezembro, da “I 
Semana de Valorização do 
Bolsista do Pead”. O even-
to foi organizado e realiza-
do pelo Departamento de 
Assistência Social da Pre-
feitura.

E a adesão foi surpre-
endente! De acordo com 
os organizadores, os con-
templados entenderam o 
intuito do evento, que foi 
proporcionar momentos 
de reflexão e consequen-
temente, melhoria na qua-
lidade de vida e no traba-
lho dos bolsistas, além de 
valorizar a dedicação dos 
bolsistas que inseridos em 
um programa social, auxi-
liam nos serviços da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.

A “I Semana de Valori-
zação” contou com as pa-
lestras “Como ser prota-
gonista no meu trabalho”, 
com a psicóloga e coach 
Débora Alves; e “Identi-
dade feminina: desafios 
e potencialidades”, com 
a psicóloga Anna Patrícia 
Chagas. O encerramento 
foi em grande estilo, com 
um almoço no espaço dos 
Salesianos e apresentação 
da Camerata Jovem do 
Projeto Jatai, encantando 
a todos.

De acordo com a assis-
tente social Cilene Agosti-
nho, que coordena o Pead, 
o objetivo é o processo 
de humanização no aten-
dimento. “Me surpreen-

deram tanto a adesão e a 
participação deles, quanto 
a fala de se sentirem reco-
nhecidos como seres hu-
manos – essa postura me 
chamou muito a atenção”, 
observou Cilene. “Esse 
evento foi estudado e pre-
parado com muita cari-
nho e dedicação e ficamos 
muito felizes com o resul-
tado”, avaliou.

A diretora do Depar-
tamento de Assistência 
Social da Prefeitura, Ana 
Paula Miranda, reforça 
que o Pead foi reestrutu-
rado na gestão do prefei-
to  Isael Domingues para 
que seu maior objetivo 
seja preparar o bolsista 
para competir no merca-
do de trabalho. “Além dos 
bolsistas auxiliarem e co-
laborarem com a prefei-
tura e receberem por isso, 
a Prefeitura tem também 
como objetivo maior esse 
novo momento do Pro-
grama, com a preocupa-
ção de oferecer cursos de 
capacitação e qualificação 
profissional, preparando 
o participante, de fato, 
para o mercado de tra-
balho. E as qualificações 
não vão parar! Essa é a 
nova cara que a gestão do 
Isael quer dar para o pro-
grama”, enfatizou a dire-
tora. “O reconhecimento 
dos Peads, com essa “I 
Semana e Valorização”, 
é fundamental, pois eles 
têm sido muito impor-
tantes para o quadro da 
Prefeitura, apesar de não 
serem servidores, mas 
têm atuado com muita 
responsabilidade e isso 
vem enriquecer ainda 
mais esse aprendizado”, 
pontuou Ana Paula. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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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,
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Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba reali-
zou na segunda-feira, dia 17, a 
44ª Sessão Ordinária, a última 
do ano, com três projetos na 
Ordem do Dia e dez inclusões. 
Todos os projetos votados na 
Sessão foram aprovados por 
unanimidade, exceto o Proje-
to de Lei n° 110/2018, de au-
toria do Poder Executivo, que 
“Concede e regulamenta faltas 
abonadas dos servidores pú-
blicos municipais, bem como 
licença-prêmio após cinco 
anos de efetivo exercício das 
funções”, que foi apresentada 
uma emenda modifi cativa e 
a pedido da Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação foi 
adiado por 30 dias.

Isenção de IPTU
O Projeto de Lei n° 

96/2018, do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a isenção 
relativa ao imposto predial e 
territorial urbano – IPTU – 
para entidades e associações 
recreativas ou desportivas, 
sem fi ns lucrativos, nas con-
dições que estabelece”, foi o 
primeiro projeto a ser aprova-
do. Este projeto tem por obje-
to disciplinar a concessão de 
isenção de IPTU às entidades 
e associações recreativas ou 
desportivas que atenderem 
aos requisitos dispostos em 
lei, onde se destaca: não ter 
fi nalidade lucrativa, possuir 
sede própria no Município e 
fi rmar termo de compromisso 
de cessão, a título gratuito, de 
suas dependências para uso 
da Prefeitura. Também visa 
proporcionar o bem-estar da 
população, além de confi gurar 
medida de fomento e desen-
volvimento das práticas recre-
ativas e desportivas.

Guarda Civil 
Metropolitana
Outra propositura aprova-

da, de iniciativa do Executivo, 
o Projeto de Lei n° 112/2018, 
que “Dispõe sobre a Guarda 
Civil Metropolitana do Muni-
cípio de Pindamonhangaba”, 

Por unanimidade, vereadores aprovam a criação da 
Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba 

e subvenções a entidades assistenciais
Projeto que concede e regulamenta faltas abonadas, bem como licença-prêmio dos 

servidores públicos municipais foi adiado por 30 dias. Loteamento Parque Buriti recebe 
denominações em sete ruas e Estrada da Cruz Grande é municipalizada pela administração

teve apresentada 
duas emendas 
modif icat ivas 
em atendimen-
to à Lei Federal. 
Com a promul-
gação da Lei 
n° 13.022/14, 
que trata sobre 
o Estatuto Ge-
ral das Guardas 
Municipais, es-
tas passaram a 
ter a função de 
proteção muni-
cipal preventiva, 
ressalvadas as 
competências da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, 
tendo os seus princípios míni-
mos de atuação e a previsão de 
suas competências, elencadas 
nos artigos 3° e 4° da referida 
Lei de abrangência nacional 
e, portanto, de cumprimento 
obrigatório. 

Segundo o novo modelo, 
as Guardas Municipais devem 
ser instituições de caráter civil, 
uniformizadas e armadas con-
forme disposto na legislação 
pertinente. Por isso, a neces-
sidade de adequar a legislação 
municipal à Lei Federal, para 
possibilitar a alteração da no-
menclatura Guarda Municipal 
para Guarda Civil Metropo-
litana de Pindamonhangaba. 
No mesmo sentido, a presente 
iniciativa almeja dar início ao 
processo de modernização, 
qualifi cação, aperfeiçoamen-
to e treinamento da Guarda, 
e, ainda, viabilizar o estabe-
lecimento de convênios para 
captação de recursos da União 
e do Estado, bem como para 
outros benefícios congêneres, 
inclusive, no que se refere à 
obtenção de porte de arma por 
parte dos integrantes da nova 
Guarda Civil Metropolitana 
que vierem a preencher os ri-
gorosos requisitos previstos 
em lei. Em suma, a moderni-
zação da Guarda é esperada 
pela população e, muito em 
especial, pelos próprios ser-
vidores municipais. Contudo, 

der Executivo Municipal a 
transferir recursos fi nancei-
ros para o exercício de 2019, 
a título de subvenção social e 
auxílio, as seguintes entida-
des assistenciais de Pindamo-
nhangaba: Associação Centro 
de Convivência dos Idosos de 
Moreira César Helena Bondio-
li Muassab, subvenção no va-
lor de R$ 25.000,00; Lar Irmã 
Terezinha Associação de As-
sistência ao Idoso, subvenção 
de R$ 40.000,00; Lar Irmã 
Terezinha Associação de As-
sistência ao Idoso, subvenção 
na ordem de R$ 19.200,00; 
Lar Irmã Terezinha Associa-
ção de Assistência ao Idoso, 
subvenção no valor de R$ 
14.400,00; Lar Irmã Terezi-
nha Associação de Assistência 
ao Idoso subvenção no mon-
tante de R$ 105.600,00; Lar 
Irmã Terezinha Associação 
de Assistência ao Idoso, auxí-
lio no valor de R$ 23.700,00; 
Associação Corporação Musi-
cal Euterpe, auxílio na ordem 
de R$ 111.000,00; Associação 
dos Salesianos Cooperadores 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

As bailarinas Maria Eduarda Follmann e Mariana Moreira 
e a Professora Esther Follmann, na foto com familiares 
e vereadores, foram homenageadas pela vereadora 
Gislene Cardoso - Gi, pela 2ª colocação no Festival 
Mundial All Dance, na cidade de Orlando, nos EUA 

para que tal avanço ocorra, 
é indispensável promover a 
adequação do atual organismo 
à Lei Federal. 

Inclusões
Foram inclusas na Ordem 

do Dia, sete propostas do 
Executivo que denominam as 
vias públicas do Loteamento 
Parque Burity, no bairro do 
Atanázio: Projeto de Lei nº 
136/2018, identifi ca a rua 01 
de João de Deus Pinto Mon-
teiro; o de nº 137/2018, a rua 
02 de Luiz Guilherme Mon-
teiro Pinto; a proposta nº 
138/2018, a rua 03 de Annibal 
José de Andrade Monteiro; a 
nº 139/2018, a rua 04 de An-
tonietta Monteiro Simões; o 
Projeto de Lei nº 140/2018, 
denomina a rua 05 de Adelina 
Goffi  Goulart; a propositura 
nº 141/2018, nomeia a rua 06 
de Lavinia Goulart Monteiro 
e a de nº 142/2018, a rua 7 de 
Catarina Maria Monteiro Co-
zzi

Também foi aprovado por 
inclusão, o Projeto de Lei N° 
150/2018, que autoriza o Po-

de Pindamo-
nhangaba, sub-
venção totalizan-
do R$ 38.184,00; 
Instituto de 
Apoio ao Desen-
volvimento Hu-
mano e Artes e 
Aprendizagem 
– Ia3, subven-
ção no valor de 
R$ 63.750,00 e 
ainda, Projeto 
Social Grêmio 
União, subven-
ção totalizando 
R$ 85.000,00.

Ainda de autoria do Po-
der Executivo, foi também 
aprovado o Projeto de Lei nº 
154/2018, que dispõe sobre 
a municipalização da Estra-
da localizada no Bairro Cruz 
Grande conhecida como “Es-
trada Colmeia”. Não se pode 
negar a importância da mu-
nicipalização desta Estrada, 
com extensão de aproximada-
mente 5.000 metros, pois as 
famílias que residem no local 
estão prejudicadas pela fal-
ta de regulamentação e a sua 
denominação. Tanto no que 
diz respeito à localização para 

correspondências, como tam-
bém para a reivindicação de 
direitos perante os órgãos pú-
blicos. A referida estrada além 
de servir aos moradores das 
redondezas, é utilizada para o 
transporte de alunos da zona 
rural, servindo principalmen-
te para o escoamento da pro-
dução agrícola e agropecuária.

Finalizando, também foi 
aprovada a Propositura nº 
156/2018, de autoria da Mesa 
Diretora do Legislativo, que 
altera a Lei n° 5.717, de 17 de 
outubro de 2014, que dispõe 
sobre a estrutura administra-
tiva da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba. O Pro-
jeto de Lei em questão des-
tina-se, apenas, à adequação 
da estrutura administrativa 
da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, acatando 
o decidido na ADIn 2142185-
37.207.8.26.0000, que de-
clarou inconstitucionais as 
expressões “Chefe de Divisão 
de Tecnologia e Informação”, 
“Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos”, “Chefe de Divisão 
de Comunicação”, “Chefe de 
Divisão de Contabilidade e Te-
souraria” e “Tesoureiro”.

 
Extrato de Contrato – 2018 - Inexigibilidade

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP.

CONTRATO n.º 14/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 71/2018 – INEXIGIBILIDADE Nº 
14/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 25, caput.

Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade Legal – Sistema Pubnet.

Valor total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o período de 12 (doze) meses, estimado de 
acordo com a tabela de preços vigente à época da publicação.

 
P O R T A R I A Nº 70/2018 

Exonerar Assessor Parlamentar. 
 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando as 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, 
por esta Portaria RESOLVE:
 Art. 1º – Exonerar a Sra. Fabiana Ferreira de Oliveira do Amaral do emprego de 
Assessor Parlamentar do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, 
em 28 de dezembro de 2018. 
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
      Presidente

  Vereador Osvaldo Macedo Negrão                                   Vereador Renato Nogueira Guimarães
          1 º Vice-Presidente                                                                 2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues                                  Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
               1° Secretário                                                                          2° Secretário

 P O R T A R I A Nº 69/2018 
Exonerar Chefe de Gabinete da Presidência. 
 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando as 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, 
por esta Portaria RESOLVE:
 Art. 1º – Exonerar o Sr. Marcelo Cipriano Alves do emprego de Chefe de Gabinete 
da Presidência do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 
28 de dezembro de 2018. 
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
      Presidente

  Vereador Osvaldo Macedo Negrão                                   Vereador Renato Nogueira Guimarães
          1 º Vice-Presidente                                                                 2º Vice-Presidente

Vereador Roderley Miotto Rodrigues                                  Vereador Ronaldo Pinto de Andrade
               1° Secretário                                                                          2° Secretário
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RELATÓRIO FINAL
III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PINDAMONAHNAGABA-SP

O Conselho Municipal do Idoso, órgão de caráter deliberativo, no uso de suas 
atribuições, em atenção ao Decreto nº 5.591, de 19 de outubro de 2018, realizou a III 
conferência municipal dos direitos da pessoa idosa, com o tema: “OS DESAFIOS DE 
ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS”.
A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa realizada no dia 24/11/2018 
(vinte e quatro de novembro de dois mil e dezoito), nas dependências do Liceu 
Coração de Jesus, a Rua São João Bosco, nº 727, em Pindamonhangaba contou 
com a presença de 115 (cento e quinze) participantes. Nesta etapa o evento contou 
com o apoio do governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, do Poder Legislativo, do Conselho Municipal do Idoso e demais organizações 
da Sociedade Civil.
 Na sessão solene da abertura da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, contou com a presença das seguintes autoridades:
• Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
• Ana Paula de Almeida Miranda – Diretora do Dpto. de Assistência Social.
• Adilson Lima da Silva – Presidente do Conselho Municipal do Idoso.
• Rafael Goffi   Moreira – Vereador.
Falas institucionais conforme protocolo e palestra sobre o tema: “Os Desafi os 
De Envelhecer No Século XXI”, proferida pela Dra. Perola Melissa Vianna Braga, 
advogada e conferencista sobre os direitos da pessoa idosa.
Leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência, trabalhos e discussão 
nos grupos sobre os eixos temáticos propostos pela Resolução nº 42, de 9 (nove) de 
julho de 2018 do Conselho Nacional dos Diretos da Pessoa Idosa, com aprovação 
das propostas na plenária.
Eleição dos Delegados para Conferência Estadual, e encerramento dos trabalhos. 
Houve propostas no âmbito Municipal, Estadual e Nacional que serão reportadas ao 
Prefeito Municipal para conhecimento e devidas providencias.
As propostas de âmbito Estadual serão encaminhadas para a Conferência Estadual 
dos Direitos da Pessoa Idosa.
As Propostas no âmbito Federal serão encaminhadas para a Conferência Nacional 
dos Diretos da Pessoa Idosa.
A seguir as propostas conforme os eixos temáticos defi nidos na Resolução nº 42, de 
9 (nove) de julho de 2018 pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Propostas no âmbito Municipal que serão reportadas ao Prefeito Municipal:
EIXO TEMÁTICO 1 – Direitos Fundamentais na construção/efetivação das Políticas 
Públicas.
Subeixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, 
Esporte e lazer.
1. Ampliar o número de vagas de ILPI – Instituição de Longa Permanência para o 
Idoso.
2. Ampliar e adequar na Atenção Básica a estratégia de Saúde da Família e, na 
Atenção Especializada, garantir a contratação de três médicos geriatras (Moreira 
César, Centro e Araretama).
3. Implantar curso de capacitação de cuidadores de idosos, aberto ao público.
4. Implantar uma ofi cina abrigada de trabalho para pessoa idosa (geração de renda).
5. Implantar Programa Calçada Segura (Mobilidade Urbana).
6. Sancionar a lei de redução da idade para gratuidade do transporte público (60 
anos).
7. Implantação de dois Centros Dia.

EIXO TEMÁTICO 2 - Educação: assegurando direitos e emancipação humana.

1. Implantar a universidade gratuita aberta à terceira idade no Município.
2. Fortalecer os grupos intergeracionais na rede socioassistencial, para fortalecimento 
de vínculos.
3. Criar calendário gerontológico anual com campanhas de orientação e prevenção 
no envelhecimento como, por exemplo, a Campanha de Prevenção de Quedas.
4. Ampliar o número de Centro de Convivência para a pessoa idosa no Município, 
abrangendo o maior número de territórios, favorecendo o acesso do idoso a espaços 
que viabilizem a participação nas atividades de convívio e lazer, estimulando a 
autonomia e independência na terceira idade.
5. Ampliar a divulgação dos serviços, projetos, programas e ações voltadas à pessoa 
idosa no Município.

EIXO TEMÁTICO 3 - Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa 
Idosa.

1. Capacitar os agentes públicos de nível municipal para o atendimento da pessoa 
idosa, visando à proteção da violação de direitos.
2. Implantar o serviço de saúde à pessoa idosa no âmbito municipal, possibilitando 
a construção de indicadores sólidos para as políticas públicas voltadas para o idoso.
3. Implantar um programa de atendimento a idosos que vivenciam situações 
de violência, promovendo o acolhimento, a escuta adequada, junto à equipe 
multidisciplinar.
4. Promover campanha permanente junto aos funcionários de transportes coletivos e 
a toda a comunidade, a fi m de assegurar os 10% dos assentos, conforme o Estatuto 
do Idoso.
5. Capacitar, a cada início de mandato, os conselheiros atuantes no Conselho 
Municipal do Idoso.
EIXO TEMÁTICO 4 - Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle 
social na geração e implementação das políticas públicas.

1. Garantir a estrutura executiva e administrativa, com recursos físicos, fi nanceiros 
e humanos necessários para o efetivo funcionamento do Conselho de Direitos da 
pessoa Idosa.
2. Fomentar a criação de uma comissão permanente do idoso, junto à Câmara de 
Vereadores, para a efetiva discussão das políticas públicas pertinentes ao idoso: 
saúde, transporte e moradia.
3. Criar campanhas de divulgação para captação de recursos ao Fundo Municipal 
do Idoso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 151/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) HERALDO TEIXEIRA 
DA SILVA,  responsável pelo imóvel, situado a Rua SENADOR DINO BUENO, s/nº, 
Bairro CENTRO ,  inscrito no município sob a sigla NE11.13.10.008.000,  quadra 30 , 
lote 952 , para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial)  

 
    Convocamos para conclusão da atribuição do 
emprego, em cumprimento a decisão judicial, para tomar posse, a candidata 
nominada a seguir, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, 
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, , munido da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
10 - Comprovante de residência; 
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos); 
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos). 
 
 
Dia 21/12/2018 às 9:00 horas 
 
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
55º ROSELENE NUNES 
RUA DIÓGENES AZEVEDO COSTA, 310 – RES. ARCO IRIS - ARARETAMA 
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12426-030 
 

 
 

FABRÍCIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da 
Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 28 de dezembro 
de 2018.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2018.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

 

Identificação da Entidade CNPJ da Entidade Proteção Social 
SEGMENTO IDOSO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

1 Lar Irmã Terezinha 54.122.031/0001-44  ESPECIAL- ALTA 
COMPLEXIDADE 

2 Lar São Vicente de Paulo 51.625.036/0001-00 ESPECIAL ALTA 
COMPLEXIDADE 

SEGMENTO IDOSO – CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
3 A.C.C.I. Francisca Inácio Ribeiro - Campinas 07.836.140/0001-43 BÁSICA 
4 A.C.C.I. Helena Bondioli Muassab – Moreira César 03.649.868/0001-05 BÁSICA 
5 Fundação José Carlos da Rocha 59.398.040/0001-86 BÁSICA 

SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
6 Lar da Criança Irmã Julia 54.122.098/0001-89 ESPECIAL ALTA 

COMPLEXIDADE 
SEGMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA, FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE 

7 APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 54.126.818/0001-84 BÁSICA - ESPECIAL 
8 Associação Afro Livre 19.528.559/0001-17 BÁSICA 
9 Associação Criança Feliz São Gabriel 04.465.628/0001-13 BÁSICA 
10 Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba 07.851.329/0001-05 BÁSICA 
11 Associação de Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba – Projeto Jataí 05.381.354/0001-47 BÁSICA ESPECIAL 
12 Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto Crescer 07.076.249/0001-20 BÁSICA 
13 Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente - APAMEX 09.232.628/0001-97 BÁSICA 
14 Associação Espírita de Assistência Social – Casa do Caminho 05.775.210/0001-75 BÁSICA 
15 Casa São Francisco de Assis 00.906.527/0001-80 BÁSICA 
16 Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba 50.455.815/0001-33 BÁSICA 
17 Associação Pró-Coalizões Comunitárias Antidrogas 16.732.884/0001-09 BÁSICA 
18 IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente 10.430.790/0001-07 BÁSICA 
19 Lar São Judas Tadeu 47.564.851/0001-20 BÁSICA 
20 Liceu Coração de Jesus 60.463.072/0013-30 BÁSICA 
21 SOS – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 54.124.151/0001-80 BÁSICA ESPECIAL 

 
 

 
RESOLUÇÃO CMAS N° 60, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

RESOLUÇÃO  CMAS Nº 60, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 

DISPÕE SOBRE AS ENTIDADES INSCRITAS NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA QUE 
PARTICIPARAM DA SEXTA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO CONSELHO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

                  O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 6.043, de 19 de julho de 2017. 

                  Considerando a Resolução nº 14/2014/CNAS. 

                  Considerando a realização da 6ª Audiência Pública das Entidades inscritas no CMAS 
de Pindamonhangaba. 

 

                  RESOLVE: 

                  Art. 1º - Divulgar abaixo a relação das Entidades devidamente inscritas no Conselho 
Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba/SP qua participaram da 6ª Audiência 
Pública do CMAS. 

                  Art. 2º - Ratificar a inscrição neste Conselho das Entidades que compareceram à 
Audiência Pública e fizeram a apresentação de seus relatórios. 

                  Art. 3º - Informar às Entidades que não compareceram à audiência, que as mesmas 
deverão protocolar requerimento junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
endereçado ao Presidente do Conselho, solicitando a regularização da inscrição da entidade, 
apresentando os documentos pertinentes, sob pena de cancelamento da inscrição da entidade ou 
organização de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, e da autorização 
de funcionamento de suas atividades no âmbito da Política Nacional de Assistência Social. 

                  Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 56, de 10 de novembro de 2017. 

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2018. 

 

Doralice Curcino de Souza Labastie 
Presidente 

 

 
 
 

CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

 

 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, CONVOCADOS para 

participar do Curso de Capacitação – “ O papel dos Conselheiros no Conselho 

Municipal de Assistência Social”, que será ministrado pela Doutora em 

Serviço Social, Elisa Brisola, a realizar - se: 

 

Data: 20/12/2018 
 

Horário: 09:00 às 12:00 horas 
 
Local: Liceu Coração de Jesus – Rua São João Bosco, 272 - Santana 

 
 

 

 

DORALICE CURCINO DE SOUZA LABASTIE 

Presidente do CMAS 

 
E-mail: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.121, DE 27 DE NOVEMBRO  DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Andréa de Fátima Louzada, Atendente, 
para substituir a Coordenadora de Gabinete, Sra. Marcela Ferraz Rufato, durante o 
período em que a mesma encontrar-se em férias, de 19 a 28 de dezembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 27 de 
novembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

4. Realizar campanhas, por semestre, sobre o envelhecimento e direitos dos idosos 
nas escolas públicas e particulares.
5. Articular para que seja realizado junto às famílias a valorização da pessoa idosa e 
seus direitos, no âmbito familiar.
6. Elaborar uma cartilha informando todos os serviços de atendimento aos idosos no 
município de Pindamonhangaba, para divulgação junto ao segmento.

Propostas no âmbito Estadual que serão encaminhadas para a Conferência Estadual 
dos Direitos da Pessoa Idosa:
EIXO TEMÁTICO 1 - Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas 
Públicas. Sub-eixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, 
Cultura, Esporte e Lazer.

1. Construção e Implantação do Hospital do Idoso.
2. Implantação de dois Centros Dia.
3. Implantação do Programa Vila Dignidade.

EIXO TEMÁTICO 2 - Educação: assegurando direitos e emancipação humana.

1. Otimizar a acessibilidade da pessoa idosa à educação formal – EJA – Educação 
de Jovens e Adultos: adequação dos horários, logística, metodologia e avaliação.

EIXO TEMÁTICO 3 - Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa 
Idosa.

1. Implantar a delegacia do idoso em todos os Municípios.
2. Ampliar a implantação dos Centros Dia em todos os Municípios.
3. Ampliar a divulgação do dia 15 de junho – Dia Mundial de Conscientização Contra 
a Violência em face da pessoa idosa.

EIXO TEMÁTICO 4 - Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle 
social na geração e implementação das políticas públicas.

1. Repassar anualmente de fundo a fundo do idoso um valor per capta, referente 
ao número de idosos inscritos nos serviços de fortalecimento de vínculos, conforme 
convênio estabelecido entre os governos.
2. Repassar anualmente de fundo a fundo do idoso um percentual proporcional 
ao número de idosos do município, que fomente projetos sociais das entidades 
municipais regularizadas, em atendimento ao edital do Conselho Municipal do Idoso;
3. Implantar equipamento Centro Dia Idoso na região de Moreira de César;

Propostas no âmbito Federal que serão encaminhadas para a Conferência Estadual 
dos Direitos da Pessoa Idosa:
EIXO TEMÁTICO 1 - Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas 
Públicas. Subeixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, 
Cultura, Esporte e Lazer.

1. Aprovar o PL 303/2011 de imprescritibilidade para reclamar do INSS (reivindicar 
por tempo indeterminado os direitos de aposentadoria).

EIXO TEMÁTICO 2 - Educação: assegurando direitos e emancipação humana.

1. Inserir no currículo básico escolar propostas intergeracionais fundamentadas dos 
conhecimentos em gerontologia, promovendo a interação entre crianças, jovens e 
idoso, para a troca de saberes.

EIXO TEMÁTICO 3 - Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa 
Idosa.

1. Ampliar a divulgação do dia 15 de junho – Dia Mundial de Conscientização Contra 
a Violência em face da pessoa idosa.
2. Manter o sigilo do cadastro dos idosos junto a todos os órgãos públicos – 
Previdência, Saúde, Instituições Financeiras, etc.
3. Melhorar o atendimento no Disk 100, pertinente ao acesso e à resolutividade das 
denúncias relativas à pessoa idosa.

EIXO TEMÁTICO 4 - Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle 
social na geração e implementação das políticas públicas.

1. Repassar fundo a fundo um percentual para fortalecimento das ações do conselho 
em geral, capacitação de conselheiros e elaboração de projetos;
2. Intervir junto ao Conselho de Saúde para que a população idosa tenha a garantia 
de atendimento de profi ssional especialista em geriatria e gerontologia na rede 
pública de todos os municípios.
A comissão Organizadora, constituída por representantes do Conselho Municipal do 
Idoso e da Secretaria de Saúde e Assistência Social é responsável pela organização e 
efetivação desse evento no âmbito Municipal em preparação a Conferencia Municipal 
dos Diretos da Pessoa Idosa do Estado de são Paulo e eleição dos Delegados para 
a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

Os Delegados eleitos da Sociedade Civil foram: Adilson Lima da Silva- 30 (trinta) 
votos; Ana Maria Merenciano de Carvalho 25 (vinte e cinco) votos; Sueli Correard 
da Silva 22 (vinte e dois) votos; Maria Cristina Pereira da Luz 22 (vinte e dois) votos; 
Suely dos Santos Luciano 19 (dezenove) votos; José Benedito Luciano 10 (dez) 
votos; Joel dos Reis Batista 4 (quatro) votos; José Maurilio Lemes da Silva 3 (três) 
votos; Gloria Maria Ferreira da Silva 3 (três) votos; Aparecida Valéria 2 (dois) votos; 
Antônio Leandro dos Santos 1 (um) voto; Sueli Macedo Gimenes 1 (um) voto; Ana 
Gilda Ferraz 1 (um) voto; Jaci Figueira Sales 1 (um) voto.
Os Delegados eleitos do Poder Público: José Carlos dos Santos Pinto e Fernanda 
Maria Bondioli de Oliveira que foram eleitos por unanimidade.

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA

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

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006



Município de pindaMonhangaba
estado de são paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 109/2018 de 
“aquisição de utensílios de cozinha – metais – para a alimentação escolar conforme 
termo de referência ”, com validade de 12 meses, assinadas em 20/09/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 282/2018 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 283/2018 Empresa: CEREZZO COMERCIAL DE MATERIAL DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
ATA nº 284/2018 Empresa: LEVIN COMERCIAL LTDA
ATA nº 285/2018 Empresa: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
ATA nº 286/2018 Empresa: UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA 
LTDA ME

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 108/2018 de 
“aquisição de insumos (agulha, lanceta e seringa) para atender aos pacientes do 
programa de diabetes do município por um período de 12 meses”, com validade de 
12 meses, assinadas em 30/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 308/2018 Empresa: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
DIAGNÓSTICOS LTDA
ATA nº 309/2018 Empresa: C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA S/A
ATA nº 310/2018 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA
ATA nº 311/2018 Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
ATA nº 312/2018 Empresa: PONTUAL COMERCIAL LTDA
ATA nº 313/2018 Empresa: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 157/2018 de 
“aquisição de materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e materiais para 
campanhas) para suprir as necessidades das unidades de saúde do município, por 
um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 30/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 314/2018 Empresa: CT ARAÚJO MÓVEIS MR
ATA nº 315/2018 Empresa: FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA ME
ATA nº 316/2018 Empresa: L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP
ATA nº 317/2018 Empresa: OP MATERIAIS, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 161/2018 de “aquisição de correias 
automotivas para veículos da frota da prefeitura de Pindamonhangaba”, com validade 
de 12 meses, assinada em 07/11/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 3192018 Empresa: RAUL RABELO NETO EPP

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a 
relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 119/2018 de “aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis – carnes – para o preparo da alimentação escolar 
”, com validade de 12 meses, assinadas em 07/11/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 320/2018 Empresa: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI EPP
ATA nº 321/2018 Empresa: BELAMESA COM. DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP
ATA nº 322/2018 Empresa: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ATA nº 323/2018 Empresa: PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI EPP
ATA nº 324/2018 Empresa: JBS S/A

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 172/2018 de “contratação de empresa 
especializada para locação de escavadeira hidráulica, com motorista, combustível, 
lubrificantes e manutenção preventiva/corretiva, para execução de 2.112 horas de 
serviços”, com validade de 12 meses, assinada em 22/11/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 334/2018 Empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência 
a Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 171/2018 de “contratação de 
empresa especializada para locação de caminhão toco basculante, com motorista, 
combustível, lubrificantes e manutenção preventiva/corretiva, para execução de 
21.120 horas de serviços”, com validade de 12 meses, assinada em 22/11/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 335/2018 Empresa: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência 
a Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 167/2018 de “contratação de 
empresa especializada no fornecimento de persianas, incluindo mão de obra e 
materiais necessários a instalação com a finalidade de atender a secretaria de saúde 
de Pindamonhangaba por um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, 
assinada em 28/11/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 336/2018 Empresa: M.A.T. JUSTINO PERSIANAS - ME

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência 
a Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 183/2018 de “contratação de 
empresa especializada para locação de motoniveladora, com operador, combustível, 
lubrificantes e manutenção preventiva/corretiva, para execução de 8.448 horas de 
serviços”, com validade de 12 meses, assinada em 06/12/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 337/2018 Empresa: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 050/2018 de “contratação de empresa 
especializada de serviços de sinalização horizontal com fornecimento de material por 
período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinada em 10/12/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 347/2018 Empresa: DM3 COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2018

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

LEI Nº 6.177, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a doação de área para a empresa LABORATÓRIOS ECOLYZER 
LTDA., e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à empresa 
LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA. o imóvel registrado sob o número de matrícula 
35.169, com a seguinte descrição: “LOTE DE TERRENO Nº 07 da Quadra “A”, do 
“Loteamento Industrial”, situado em Pindamonhangaba, com frente para a Avenida 
03 (Três), para onde mede 21,13m (vinte e um metros e treze centímetros) em curva, 
de raio 29,00m (vinte e nove metros), mais 40,00m (quarenta metros) em linha reta; 
do lado direito de quem da referida Avenida o terreno olha, mede 175,90m (cento 
e setenta e cinco metros e noventa centímetros), confrontando com o lote 08; do 
lado esquerdo, mede 161,80m (cento e sessenta e um metros e oitenta centímetros), 
confrontando com a viela sanitária nº 02; e nos fundos mede em linha quebrada 
41,00m (quarenta e um metros), mais 58,50m (cinquenta e oito metros e cinquenta 
centímetros), mais 47,40m (quarenta e sete metros e quarenta centímetros), mais 
49,00m (quarenta e nove metros), confrontando com propriedade de Luiz Alves 
Coelho; encerrando a área de 17.717,40m2 (dezessete mil, setecentos e dezessete 
metros e quarenta decímetros quadrados) – Cadastrado na Prefeitura Municipal local 
sob a sigla nº SO-41-04-02-007-00.
Parágrafo único. A área descrita no caput será doada com o objetivo único de 
implantação das instalações da empresa LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Art. 2° A empresa 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. 
Parágrafo único. A área a ser construída será de 5.000,00 m² (cinco mil metros 
quadrados), realizada em 02 fases, conforme cronograma apresentado. 
Art. 3° 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 e, em especial:
I - se descumpridos os prazos de implantação e se a área a ser construída for menor 
do que a estabelecida, conforme previstos no art. 2º;
II - se interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos 
ou não;
III - se descumpridas as obrigações atinentes à participação comunitária ou termo de 
compromisso firmado pela empresa donatária junto ao Município.  
Art. 4° Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a 
doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 
2013 e seus respectivos regulamentos. 
Art. 5° Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2018.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

daniela cristina do Rosário Marcondes
Respondendo pela secretaria de desenvolvimento econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de novembro de 
2018. 

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 129/2018

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

LEI Nº 6.180, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a doação de área para a empresa GUANGDONG DCENTI (BRASIL) 
AUTOPEÇAS LTDA., e dá outras providências. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1° Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à GUANGDONG 
DCENTI (BRASIL) AUTOPEÇAS LTDA., duas glebas de terra com área da Quadra 
“B”, lotes 04 e 05, do Loteamento Industrial Água Preta, perfazendo uma área de 
25.396,44m2 (vinte e cinco mil e trezentos e noventa e seis metros e quarenta e 
quatro decímetros quadrados), conforme descrições a seguir: 

I - Lote nº 04 - Mede de frente para a Avenida 01, 99,75m, em linha reta; do lado 
direito de quem da referida Avenida o terreno olha. Mede 122,97m, confrontando 
com o Lote 05, com ângulo interno de 90º00’00’’, do lado esquerdo mede 148,13m, 
confrontando com o lote 03, com ângulo interno de 90º00’00’’, e nos fundos mede 
em linhas quebradas 7,72m, com ângulo interno de 86º53’53’’. 68,85m com ângulo 
interno de 167º50’04’’, 12,69m com ângulo interno de 180º23’24’’ e 13,78m com 
ângulo interno de 182º01’12’’, confrontando com área de preservação permanente, 
encerrando a área de 13.571,11m²;

II - Lote nº 05 – Mede de frente para Avenida 01, 98,25m, em linha reta; do lado 
direito de quem da referida Avenida o terreno olha. Mede 98,92m, confrontando com 
a área verde 2, com ângulo interno de 90º00’00’’, do lado esquerdo mede 122,97m, 
confrontando com o lote 4, com ângulo interno de 90º00’00’’ e nos fundos mede em 
linhas quebradas 53,46m com ângulo interno de 76º57’34’’, e 55,97m com ângulo 
interno de 180º40’52’’, confrontando com a área de preservação permanente, 
encerrando a área de 11.825,33m2.
Parágrafo único. As áreas de terreno descritas no caput serão doadas com o objetivo 
único da instalação da empresa GUANGDONG DCENTI (BRASIL) AUTOPEÇAS 
LTDA. 

Art. 2° A empresa 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. 
Parágrafo único. A área a ser construída será de 15.000,00 m² (quinze mil metros 
quadrados), conforme cronograma apresentado. 

Art. 3° 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 e, em especial:

I - se descumpridos os prazos de implantação e se a área a ser construída for menor 
do que a estabelecida, conforme previstos no art. 2º;

II - se interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos 
ou não;

III - se descumpridas as obrigações atinentes à participação comunitária ou termo de 
compromisso firmado pela empresa donatária junto ao Município.  

Art. 4° Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a 
doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 
2013 e seus respectivos regulamentos. 

Art. 5°  Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2018.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
secretário de desenvolvimento econômico

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de dezembro de 
2018.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 130/2018

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

LEI Nº  6.181, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a doação de área para a empresa NACIONAL INDÚSTRIA MECÂNICA 
EIRELI, e dá outras providências. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à empresa NACIONAL 
INDÚSTRIA MECÂNICA EIRELI, Área remanescente, descrita na matrícula nº67.969, 
composta de parte da unificação do terreno desmembrado 04 e área remanescente 
do Lote 09, Quadra A, do Loteamento “Industrial”, situada nesta cidade, com frente 
para a avenida Célio Tadashi Kobayashi, medindo 126,50 metros, mais 15,12 metros 
em curva com raio de 9,00 metros, na confluência com a Avenida Alexandrina das 
Chagas Moreira; do lado direito, de quem da Avenida Célio Tadashi Kobayashi o 
terreno olha, mede 108,64 metros, confrontando com a Avenida Alexandrina das 
Chagas Moreira; do lado esquerdo mede 118,00 metros, confrontando com o terreno 
desmembrado 03 do lote nº09; e no fundo mede 123,88 metros, confrontando 
com o terreno desmembrado, matriculado sob o nº67.968, encerrando uma área 
de 14.883,82 m² (quatorze mil oitocentos e oitenta e três metros e oitenta e dois 
decímetros quadrados). Terreno este localizado do lado esquerdo da Avenida Célio 
Tadashi Kobayashi e na confluência com a Avenida Alexandrina das Chagas Moreira. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob a sigla n° SO-41-04-02-009-00. 
Parágrafo único. A área descrita no caput será doada com o objetivo único de 
implantação das instalações da NACIONAL INDÚSTRIA MECÂNICA EIRELI. 

Art. 2° A empresa 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. 
Parágrafo único. A área a ser construída será de 3.000,00 m² (três mil metros 
quadrados), realizada em 02 fases, conforme cronograma apresentado. 

Art. 3° 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 e, em especial:

I - se descumpridos os prazos de implantação e se a área a ser construída for menor 
do que a estabelecida, conforme previstos no art. 2º;

II - se interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos 
ou não;

III - se descumpridas as obrigações atinentes à participação comunitária ou termo de 
compromisso firmado pela empresa donatária junto ao Município.  

Art. 4° Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a 
doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 
2013 e seus respectivos regulamentos. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2018.
dr. isael domingues
prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
secretário de desenvolvimento econômico

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de dezembro de 
2018.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 131/2018

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

LEI Nº 6.182, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar operação de crédito com a 
Caixa Econômica Federal e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais), no âmbito do programa FINISA - despesas de capital, destinados 
à construção de 02 (dois) terminais rodoviários e obras de infraestrutura neste 
município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maior de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer vinculação em garantia das operações 
de crédito, pelo tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação 
total da dívida, as receitas oriundas de transferências do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), em montante necessário e 
suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios 
da dívida.

Parágrafo único - Para a efetivação da vinculação em garantia dos recursos previstos 
no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os 
recursos vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei 
deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos 
termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000. 

Art. 4º Fica o Município autorizado a assinar contratos, convênios, aditivos e termos 
que possibilitem a execução da presente Lei, bem como aceitar as condições 
estabelecidas pelas normas referentes às operações de crédito vigentes à época da 
assinatura dos contratos de financiamento.

Art. 5º O Orçamento municipal consignará, obrigatoriamente, as dotações necessárias 
às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de 
financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2018.

dr. isael domingues
prefeito Municipal   

  
Maria de Fátima bertogna

secretária da Fazenda e orçamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
dezembro de 2018.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 132/2018
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CALENDÁRIO – REUNIÕES ORDINÁRIAS 2019 
 

Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 

MÊS DATAS 
Janeiro 15 e 29 

Fevereiro 12 e 26 
Março  12 e 26 
Abril  9 e 23 
Maio  7 e 21 
Junho  4 e 18 
Julho  1, 15 e 29 

Agosto  12 e 26 
Setembro  9 e 23 
Outubro  7 e 21 

Novembro  4 e 18 
Dezembro 2 e 16 

 
 
 
 

 
Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 
 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.124, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR  o Arq. Luis Paulo Mendes Nunes, arquiteto, 
para substituir a Diretora de Planejamento, Arq. Luciana Ayuko Yui, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 03 a 22 de dezembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2018.
 

isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de 
dezembro de 2018.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.125, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
 Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR  a Sra. Lucyanni Villela Monteiro Moreira, 
Oficial de Administração, para substituir o Diretor de Controle Interno, Sr. Lucílio 
Mendes Raposo, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 03 
a 22 de dezembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2018. 

isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de 
dezembro de 2018.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
edital de notiFicação

controle 152/18 - liMpeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª VIRGILIO DA COSTA 
AMARAL, proprietária do imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS SANTOS, 
Bairro PQ DAS NAÇÕES, inscrito no município sob a sigla: SO21.08.14.005.000, 
QUADRA, LOTE, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João henrique Ferrari gontijo
diretor de administração

6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018
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Pindamonhangaba  abre inscrições 
para “Festival de Marchinhas”

 A chegada do verão 
traz à tona aquele discurso 
que foi viralizado na voz 
do jornalista e apresenta-
dor Pedro Bial: use prote-
tor solar. A recomendação 
tem a sua razão de ser. De 
acordo com a Sociedade 
Brasileira de Dermatolo-
gia, o câncer da pele é o 
tipo da doença mais inci-
dente no Brasil, com 180 
mil novos casos ao ano.

“O câncer de pele cor-
responde a 25% de todos 
os casos da doença na po-
pulação”, afi rma a derma-
tologista Dulce Aunhao, da 
Central Nacional Unimed. 
A especialista explica que 
a doença, muitas vezes, se 
manifesta silenciosamen-
te, por isso, é preciso estar 
atento aos primeiros sinais 
no corpo, por mais sutis 
que sejam, e procurar um 
profi ssional para eliminar 
dúvidas.

Entre os sinais que po-
dem indicar a doença estão 
o surgimento ou o aumen-
to de pintas e manchas 
pelo corpo: uma pinta que 
aumentou de tamanho ou 
mesmo uma lesão que está 
sempre ferida, que sangra 

sem razão ou que não sara 
com facilidade. “Quanto 
antes a doença for diag-
nosticada, mais efetivo e 
rápido será o tratamento”, 
enfatiza.

TIPOS DE CÂNCER
A maioria dos cânceres 

de pele é causada pelo ex-
cesso de exposição ao sol. 
A doença surge a partir 
do crescimento anormal e 
descontrolado das células 
que compõem a pele. Os 
tipos mais comuns são o 
carcinoma basocelular e o 
espinocelular, que corres-
pondem, respectivamente, 
a aproximadamente 70% 
e 10% dos casos. O tipo 
menos frequente que, en-
tretanto, é inversamente 
o mais agressivo é o mela-
noma, que tem fatores ge-
néticos em sua causa, além 
da exposição solar.
CONFIRA, A SEGUIR, 

AS PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS ENTRE 

ELES.
Carcinoma baso-

celular (CBC): o CBC 
aparece na camada mais 
profunda da epiderme, a 
camada superior da pele. 
Ele costuma surgir em re-

giões expostas ao sol, como 
o rosto, as orelhas, o pes-
coço, o couro cabeludo, os 
ombros e as costas. É um 
tipo que é menos agressivo 
e pode ser curado em caso 
de detecção precoce.

Carcinoma espino-
celular (CEC): esse cân-
cer costuma se manifestar 
nas células escamosas, que 
constituem a maior parte 
das camadas superiores 
da pele. Embora possa se 
desenvolver em qualquer 
parte do corpo, o mais co-
mum é que ocorra nas par-
tes expostas ao sol, como 
orelhas, rosto, couro ca-
beludo e pescoço.  A pele 
no local afetado apresenta 
enrugamento, mudanças 
na pigmentação e perda de 
elasticidade. Os CECs têm 
coloração avermelhada e 
podem parecer com machu-
cados que não cicatrizam e 
sangram ocasionalmente. 
Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia, esse 
câncer é duas vezes mais 
frequente em homens do 
que em mulheres.

Melanoma: É o cân-
cer de pele mais agressivo, 
que pode gerar metástases 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba abre inscri-
ções, a partir desta quar-
ta-feira (19), para o “12º 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas” de Pinda-
monhangaba “Mirabeau” 
2019”. O homenageado 
deste ano, Mirabeau Pin-
ni, foi uma das pesso-
as engajadas na criação 
da primeira Associação 
das Escolas de Samba de 
Pinda e criador do bloco 
“Meninos do Chafariz”, 
na década de 70, em que 
ensinou meninos a tocar 
bateria e de onde saíram 
diversos carnavalescos de 
Pinda, como o Rogério 
‘Socó’, do bloco “Socó da 
Madrugada”.

As inscrições são de 19 
de dezembro a 7 de feve-
reiro. A divulgação dos se-
lecionados será dia 14 de 
fevereiro e o ensaio aber-
to dos selecionados, dia 
21. As eliminatórias serão 
dias 22 e 23 de fevereiro 
e a grande fi nal, dia 24 de 
fevereiro de 2019.

Podem se inscrever 
compositores de todo o 
Brasil, somente pelo site 
da Prefeitura www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

As composições deve-
rão ser inéditas, ou seja, 
não gravadas comercial-
mente. Se for considerado 
plágio, a obra será elimi-
nada.

Serão selecionadas 20 

marchinhas para as duas 
eliminatórias. A premia-
ção será de troféu para os 
quatro primeiros coloca-
dos, sendo os três primei-
ros acompanhados de pre-
miação em dinheiro. O 1º 
lugar recebe o troféu “Ala-
rico Corrêa Leite” e R$ 
3.016,43 (32,32 UFMP); 
o 2º lugar recebe o tro-
féu “Zé Sambinha” e R$ 
1.522,21 (16,31 UFMP); o 
3º recebe o troféu “Celso 
Guimarães” e R$ 761,57 
(8,16 UFMP), e o quarto 
lugar, o troféu “Maestro 
Arthur dos Santos”.

Também serão confe-
ridos entre os fi nalistas os 
seguintes troféus: Melhor 
Intérprete 2019 - “Troféu 
Hélio Camargo”; Melhor 
Torcida 2019 - “Troféu 
Franco Neto”; Melhor 
Figurino 2019 -  “Troféu 
Cida Novaes”.

O “Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas 
de Pindamonhangaba” é 
promovido pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura e 
Departamento de Cultura, 
em cumprimento às Leis 
nº 5.315, de 21/12/2011 e 
5.741, de 16/12/2014. O 
festival tem como obje-
tivo resgatar e divulgar a 
tradição das marchinhas 
de carnaval e incentivar a 
criatividade dos composi-
tores populares de todo o 
País. 

PROTEJA-SE
O Brasil é um país tropical. Por isso, o uso de fi ltro solar 
deve ser um hábito diário, tal como escovar os dentes, 
pois é ele que forma uma camada de proteção contra as 
radiações UVA e UVB, que são as responsáveis pelo foto-
envelhecimento, queimaduras solares, vermelhidão e pelo 
câncer de pele. 

Confi ra alguns cuidados para se proteger 
contra a exposição solar:

Evite exposição solar entre 9h30 e 16h
Use protetor solar diariamente no rosto e nas partes do 
corpo que fi cam expostas ao sol, tais como mãos, braços, 
pescoço
Reaplique o produto a cada duas horas ou menos, nas 
atividades de lazer ao ar livre, como praia, piscina ou 
parques.
Ao utilizar o produto no dia a dia, aplique pela manhã e 
reaplique antes de sair para o almoço.
Use acessórios como chapéus e óculos de sol
Pessoas que praticam exercícios ao ar livre, como ciclistas 
e corredores, podem utilizar roupas que possuem fator de 
proteção.

VERÃO TRAZ MAIS VULNERABILIDADE À PELE: ATENÇÃO AO CÂNCER DE PELE
Especialista da Central Nacional Unimed explica quais os diferentes tipos da doença e dá dicas de como identifi car e prevenir

(atingir outros órgãos) e 
possui o maior índice de 
mortalidade. Ele possui 
a aparência de uma pinta 
ou de um sinal na pele, em 
tons acastanhados ou ene-
grecidos, mas ao contrário 
dos sinais “normais”, o 
melanoma muda de cor, de 
formato ou de tamanho e, 
ainda, pode causar sangra-
mento. A hereditariedade 
exerce um papel central no 
desenvolvimento do mela-
noma. Pessoas com fami-
liares diagnosticados com 
a doença devem se subme-
ter a exames preventivos 
regularmente.

É importante ressal-
tar que mesmo nos casos 
de melanoma, as chances 
de cura chegam a 90%, 
quando a doença é detec-
tada no início. Por isso é 
fundamental a ida ao der-
matologista pelo menos 
uma vez por ano e procurar 
um profi ssional assim que 
notar qualquer sinal mini-
mamente anormal na pele. 
“Apenas um profi ssional 
qualifi cado pode diagnosti-
car a doença e recomendar 
a melhor conduta de trata-
mento”, ressalta Dulce.

Divulgação

Servidores estatutários inativos e pensionistas 
precisam fazer recadastramento previdenciário

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamo-
nhangaba – FPMP – convoca todos os servidores 
públicos estatutários inativos e pensionistas para o 
recadastramento previdenciário.

O novo cadastro é obrigatório e será realizado 
até 28 de dezembro de 2018, no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura. Caso o segurado 
não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso seus 
pagamentos até a efetiva regularização.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos 
e superintendente do Fundo de Previdência Munici-
pal, Thiago Vieira Carvalho, a atualização das in-
formações cadastrais é uma Resolução FPMP nº 1, 
de 28/8/2014, homologada pelo Decreto Municipal 
nº 5.117, de 3 de outubro de 2014.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Documento de identidade atualizado com foto 

e original (RG, CTPS, Passaporte, CNH ou Re-
gistro de Conselho Profissional); e apresentar 
cópias dos seguintes documentos: comprovan-
te de endereço residencial recente; certidão de 
nascimento dos filhos dependentes do servidor 
inativo; e comprovante de vínculo, se o servidor 
inativo tiver dependente na qualidade de com-
panheira.

O Departamento de Recursos Humanos fi ca na 
rua Deputado Claro César, nº. 30, no centro, e fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 8  às 17 horas. 

Outras informações poderão ser obtidas no site 
da prefeitura: www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
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QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018

Centro comunitário do Vila Rica recebe ações de voluntários
Mais uma vez a “ONG Mis-

sionários Trabalhadores da Co-
lheita Final” adere a uma boa 
causa: o cuidado com o meio 
ambiente e o aproveitamento de 
material reciclado na confecção 
de jardim. 

A ação, realizada no centro 
comunitário do bairro Vila Rica, 
contou com a participação dos 
alunos do quinto semestre de 
psicologia da Faculdade Anhan-

guera, sob orientação da pro-
fessora, psicóloga e responsável 
pelo projeto, Maria de Lurdes 
Confort, e dos estudantes: Pe-
dro Henrique, Fábio Luiz, Glau-
cia, Cristiane Luciana; e Miriam 
Ferreira, representando a ONG. 

A atividade permitiu conta-
to com o meio ambiente e inte-
gração das pessoas, ao mesmo 
tempo em que trabalhou fatores 
psicológicos.

Divulgação

Divulgação

Comunidade escolar do Bonsucesso recebe 
mais uma edição da “Festa de Natal” 

O ano encerrou em grande es-
tilo para o “Programa Escola da 
Família” da Escola Estadual Mon-
senhor João José de Azevedo. 

Com a parceria de Tadeu Go-
dinho e a equipe do grupo “Paz 
e Luz”, a comunidade escolar re-
cebeu, mais uma vez, uma gran-

de festa de Natal. Somente nesta 
unidade escolar é o quinto ano 
seguido que a equipe é parceira, 
mas o trabalho já existe há cer-
ca de 20 anos, sempre levando 
amor, festa, presentes e acolhi-
mento para as crianças e para 
seus familiares.

O “bom velhinho” também marcou presença

Crianças de todas as idades se divertiram o dia inteiro

“Escola da 
Família” e 

“Grupo Paz e 
Luz”: parceria 

de sucesso

Jucélia Batista

“Voluntariado”
IMAGENS: JUCÉLIA BATISTA

Ação permitiu cuidado com o meio ambiente e interação
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