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Prefeitura inaugura Canil da 
Guarda Municipal nesta sexta-feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura, nesta sex-
ta-feira (21), às 10 horas, o Canil 
da Guarda Municipal. 

De acordo com o secretário 
de Proteção e Bem-Estar da Po-
pulação, José Sodário, o Canil da 
Guarda Municipal desenvolverá, 

através da atuação de guardas 
municipais e respectivos cães, 
a função de proteção municipal 
preventiva, em toda a extensão 
territorial do município, para a 
proteção de bens, serviços e ins-
talações e em locais de eventos, 
estando em condições de atuar, 

integrado com as demais mo-
dalidade de serviços da Guarda 
Municipal, no patrulhamento, 
nas abordagens e em apoio às 
outras agências de segurança. O 
local fi ca na rua José Anéas Ro-
drigues, 215 - Socorro.
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O canil desenvolverá, através da atuação de guardas municipais e respectivos cães, a função de 
proteção municipal preventiva, em toda a extensão territorial do município
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Departamento de 
Turismo realiza ação 
de inclusão social
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Pindamonhangaba tem 
apresentação natalina 
em Libras nesta sexta

Vale do Paraíba recebe “7º Mr. 
Moo Churrasco” neste sábado

Pindamonhangaba está 
criando seu primeiro PEV “Pon-
to de Entrega Voluntária” no 
bairro Liberdade, em Moreira 
César. A inauguração será nes-
ta sexta-feira (21), às 15 horas.

A fi nalidade do PEV é ser 
um local para o descarte cor-

reto de materiais inservíveis, 
como entulho de construção, 
restos de poda, móveis e equi-
pamentos domésticos, além de 
pilhas, baterias, lâmpadas e 
óleo de cozinha, que serão dire-
cionados para a reciclagem.

PÁGINA 3

Pinda recebe ponto de 
entrega de entulho e resíduos 
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É: 
“THE DUFF”, DE ARI SANDEL

A jovem Bianca descobre um dia que foi 
escolhida pelas amigas de colégio como uma “Duff”, 

isto é, uma amiga feia para que elas se pareçam 
ainda mais bonitas em comparação. Revoltada, 
Bianca pede a um atleta popular da escola para 

ajudá-la a melhorar o seu visual.
“Eu indico porque eu me identifico pelo fato, de 

que remete em como algumas pessoas se sentem 
em relação à classe social escolar ou no meio de 

uma amizade.”
Karen da Silva Ferraz - estudante

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

CARTA AO PAPAI NOEL
No refeitório, após a 

última garfada, resol-
veu abrir o envelope.

- Bilhetinho da na-
morada?

Meneando a cabe-
ça, explicou ao chefe de 
produção que todos os 
anos ia ao Correio e es-
colhia, aleatoriamente, 
uma das inúmeras car-
tinhas que crianças ca-
rentes escreviam para 
pedir presentes ao Pa-
pai Noel. O escolhido, 
ou a escolhida, teria o 
pedido realizado.

- Nunca ouvi falar 
nisso. 

- Não duvido. Você 
só pensa em dinheiro. 
Seu coração é de pedra.

- Quer manter o em-
prego? Morda a língua 
e leia em voz alta.

“Querido Papai Noel, 
como está o clima no 

Polo Norte? Aqui, o frio 
perdura há anos, infe-
lizmente.”

- Cartinha de crian-
ça carente? Com esse 
vocabulário? Sei.

 “Antes de tudo que-
ro agradecê-lo pelos 
presentes que ganhei: 

a boneca de louça, o ca-
valinho azul, a coleção 
de livros de Monteiro 
Lobato... 

Faz tempo que nada 
peço; todavia, este ano, 
resolvi escrever-lhe, 
pois não consigo mais 
controlar o desespero. 
Choro todos os dias. 
Não consigo dormir. 
Papai Noel o senhor é a 
minha última esperan-
ça.”

 O chefe bocejava, 
entediado. 

-Quer que eu pare a 
leitura?

- Não! Prossiga!
“Perdi a noção de 

tudo, mas sei que faz 
uma eternidade que me 
trouxeram a esse asilo. 
Fiz muitas amizades 
aqui, mas nenhuma 
preenche o vazio que 
rasga o meu peito.

Tenho um filho, lin-
do, inteligente, órfão de 
pai desde a tenra idade. 
Quase morreu devido a 
seríssimo problema re-
nal. Graças a Deus eu 
era doadora compatí-
vel.”

O chefe suspendeu 

uma sobrancelha.
- Prossiga!
“Papai Noel, o dou-

tor disse que o câncer 
não me dará mais que 
duas semanas de vida. 
Antes de morrer, preci-
so matar a saudade que 
sinto de meu filho, e pe-
dir a ele que tome conta 
da nossa Fortuna.”

- Pare, por favor! 
Pare! Qual o nome 
dela? Alzirinha? 

O colega escorregou 
os olhos para o final da 
carta.

- Isso. Alzirinha de... 
Mas, como você sabe o 
nome dela?

O chefe abriu as 
comportas lacrimais.

- Ela é minha... mi-
nha mãe. Coitadinha. 
Preciso tirá-la de lá. 
Não posso permitir que 
sofra mais. Não posso 
deixar que a nossa for-
tuna caia em mãos er-
radas. Você vem comi-
go. Agora!

- Antes, chefe, deixe-
me ler os dois últimos 
parágrafos:

“Fortuna é a tarta-
ruguinha que o doutor 
me deu para ludibriar 
a saudade. 

Assinado: Alzirinha 
de Jesus.”
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Segurança reforça     

Reforçando a proteção municipal 
preventiva em toda a extensão territorial 

de Pindamonhangaba, a prefeitura inaugura, 
nesta sexta-feira (21), o Canil da Guarda 
Municipal.

Por meio da atuação de guardas municipais 
e dos respectivos cães, estão entre as funções 
do Canil: proteção de bens, serviços e 
instalações e em locais de eventos, estando em 
condições de atuar, integrado com as demais 
modalidade de serviços da Guarda Municipal, 
no patrulhamento, nas abordagens e em apoio a 
outras agências de segurança.

Os cães são frutos de doação (por meio de 
decreto) e os guardas municipais realizaram 
curso para condução dos animais, desenvolvido 
pelo Grupo de Segurança e Defesa de São José 
dos Campos, do Departamento de Ciências 
e Tecnologia Aeroespacial da Força Área 
Brasileira, e treinamento em parceria com 
a Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
Secretaria de Administração Penitenciária.

Valorização da Guarda Municipal. Reforço na 
segurança. Todos esses investimentos buscam 
reduzir ainda mais os índices de criminalidade 
e trazer mais segurança e tranquilidade à 
população de Pindamonhangaba. 

Casa da Amizade 
desenvolve projeto com 
foco no meio ambiente 

Visando revitalizar 
jardins e transformar 
espaços ociosos em área 
produtiva com hortas e 
pomares; integrar diver-
sas fontes e recursos de 
aprendizagem, gerando 
fonte de observação e 
pesquisas em torno das 
plantas, ressaltando a 
utilidade das mesmas; e 
promover a sensibiliza-
ção e a capacitação dos 
alunos em relação aos 
problemas ambientais, 
buscando a construção 
de um futuro sustentá-

vel, a Casa da Amizade 
de Pindamonhangaba 
implantou, em 2017, o 
projeto “Plantar apren-
dendo”. 

Os trabalhos são de-
senvolvidos em escolas 
e em entidades. Inicial-
mente, o espaço piloto 
foi na Escola Estadual 
Professor João Martins 
de Almeida, com o apoio 
da diretoria, do corpo 
docente e com o envolvi-
mento dos alunos. Nes-
ta escola os jardins e os 
vasos de plantas foram 

revitalizados. Foi cons-
truída uma horta, cujos 
frutos já estão sendo co-
lhidos; também foram 
plantadas diversas árvo-
res frutíferas. 

Em agosto de 2018, o 
projeto “Plantar Apren-
dendo” recebeu o Prê-
mio Meio Ambiente, du-
rante o ‘XXVII Encontro 
Nacional das Casas da 
Amizade’, realizado em 
Fortaleza.

Os trabalhos deste 
ano foram encerrados 
com a certificação dos 

alunos e uma festa de 
confraternização. A di-
retoria da escola João 
Martins celebrou os re-
sultados com a confec-
ção de uma placa de 
metal que será fixada 
no Hall de entrada da-
quele estabelecimento 
de ensino.

A presidente da 
Casa da Amizade de 
P i n d a m o n h a n g a b a 
(2018/2019), Célia 
Kalil Patah, aproveita 
para reforçar o desejo 
de “boas festa a todos”!

Atividades deste ano foram encerradas com a certificação dos alunos e 
uma festa de confraternização
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idadeC
Prefeitura inaugura Canil da 
Guarda Municipal nesta sexta-feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura, nesta sex-
ta-feira (21), às 10 horas, o Canil 
da Guarda Municipal. O local 
fica na rua José Anéas Rodri-
gues, 215 - Socorro.

De acordo com o secretário 
de Proteção e Bem-Estar da Po-
pulação, José Sodário, o Canil 
da Guarda Municipal desen-
volverá, através da atuação de 
guardas Municipais e respecti-
vos cães, a função de proteção 
municipal preventiva, em toda 
a extensão territorial do muni-
cípio, para a proteção de bens, 
serviços e instalações e em lo-
cais de eventos, estando em 
condições de atuar, integrado 
com as demais modalidade de 
serviços da Guarda Municipal, 
no patrulhamento, nas aborda-
gens e em apoio às outras agên-
cias de segurança.

Ponto de entrega de 
entulho e resíduos será 
inaugurado em Pinda

Pinda participa do Plano Regional 
de Turismo da Mantiqueira Paulista

 

Espaço abrigará cães auxiliadores da proteção municipal 

O local conta com dois cães, 
doados com fundamento no De-
creto nº 5.431/17. Os guardas 
municipais realizaram curso 
para condução dos animais, de-
senvolvido pelo Grupo de Segu-
rança e Defesa de São José dos 

Campos, do Departamento de 
Ciências e Tecnologia Aeroespa-
cial da Força Área Brasileira, e 
treinamento em parceria com a 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária.

O prefeito Isael Domingues 
destaca que nunca antes a Guar-
da Municipal havia sido tão 
valorizada. “Com a criação da 
inédita Secretaria de Segurança 
em 2017, a prefeitura realizou, 
com recursos próprios, o maior 
investimento em segurança da 
história. E nesta semana, tive-
mos a aprovação da criação da 
Guarda Civil Metropolitana, 
que vai permitir receber recur-
sos federais e equipar melhor 
a Guarda, com a possibilida-

de de trabalharem armados. O 
processo vai contar com treina-
mentos e exames psicológicos 
para habilitar os profissionais 
que estejam qualificados”, ex-
plicou. “A Guarda, em 2017 e 
2018, já recebeu diversos in-
vestimentos, como uniformes 
novos, a implantação da Guar-
da Bike, uma nova Base Móvel, 
novos equipamentos, uma nova 
central de comunicação efetiva, 
e agora o Canil”, enumerou o 
prefeito. 

Divulgação

Pindamonhangaba está 
criando seu primeiro PEV 
“Ponto de Entrega Volun-
tária” no bairro Liberda-
de, em Moreira César. A 
inauguração será nesta 
sexta-feira (21), às 15 ho-
ras.

O intuito do PEV é ser 
um local para o descarte 
correto de materiais in-
servíveis, como entulho 
de construção, restos de 
poda, móveis e equipa-
mentos domésticos, além 
de pilhas, baterias, lâmpa-
das e óleo de cozinha, que 
serão direcionados para a 
reciclagem.

O espaço está sendo 
construído na avenida 
Joaquim Garcia de Pau-
la, na extensão da Escola 
Municipal “José Gonçalves 
da Silva – Seu Juquinha” e 
da creche do Liberdade. De 
acordo com o subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luís de Paula Santos, este 
primeiro PEV é um projeto 
piloto, que visa conscien-
tizar a população sobre os 
locais adequados para o 
descarte de lixo e entulhos. 
Serão quatro caçambas a 
cada mês, com a presença 
de um funcionário para 
auxiliar os munícipes. O 
Ponto de Entrega será re-
alizado em parceria com a 
Coletora Pioneira.

“O PEV é uma área 
pública instalada em local 
adequado, cuidadosamen-
te escolhido para receber 
resíduos de pequenos ge-
radores. O volume máximo 

de cada entrega é de um 
metro cúbico, equivalente 
a um porta malas de carro 
de passeio ou a caçamba 
de um utilitário pequeno”, 
explicou o subprefeito.

O prefeito Isael Domin-
gues lembra que o PEV é o 
primeiro passo para resol-
ver o problema do descar-
te incorreto de resíduos. 
“Este é o primeiro de mui-
tos outros PEVs que serão 
instalados em diversos 
pontos da cidade. Em bre-
ve, vamos lançar também 
o projeto Cidade Limpa, 
sempre contando com a 
colaboração e participa-
ção da população, mas 
a Prefeitura está dando 
este primeiro passo, que 
é montar um lugar ideal 
para as pessoas descarta-
rem os resíduos”, afirmou 
o prefeito.

O que o PEV recebe?
O local receberá: sobras 

de construção, reforma ou 
demolição; tábuas, tijolos, 
frações, tubulações, pisos 
e materiais de acabamen-
to; móveis e equipamentos 
domésticos: sofás, cadei-
ras, geladeiras, armários 
(desmontados); sobras de 
podas de jardim; madei-
ras; pilhas e baterias; óleo 
de cozinha usado; lâmpa-
das fluorescentes inteiras 
(até 4 por entrega) e pneus 
(até 4 por entrega).

O PEV não receberá: 
lixo orgânico, animais 
mortos, materiais reciclá-
veis, lixo hospitalar, volu-
mes acima de 1m³.

Estudantes da Educação Especial foram ao  Núcleo Santa Virginia

Reprodução internet

Pindamonhangaba partici-
pou, na segunda-feira (17), da 
entrega oficial do Plano Regio-
nal de Turismo da Mantiqueira 
Paulista, o qual a cidade integra. 
Pinda foi representada pela di-
retora de Turismo, Ana Lúcia 
Gomes Araújo, e o guia Embra-
tur Fábio Vieira.

A entrega foi realizada du-
rante encontro temático, pro-
movido pela Aprecesp (Associa-
ção das Prefeituras das Cidades 
Estâncias do Estado de São Pau-
lo), em Santo Antônio do Pinhal.

O PRT proporciona acesso a 
crédito entre público e privado, 
define diretrizes para orientar 
as ações, estruturação de des-
tinos, qualificação profissional 
e diversificação da oferta turís-
tica. Segundo a diretora de Tu-
rismo de Pinda, “regionalizar 
não é apenas o ato de agrupar 
municípios com relativa proxi-
midade e similaridade, é cons-

Representantes da cidade estiveram em Santo Antônio do Pinhal

truir um ambiente democrático, 
harmônico e participativo entre 
poder público, iniciativa priva-
da, terceiro setor e comunidade. 
Para que o país possa estruturar 

e qualificar suas regiões é neces-
sário o envolvimento direto das 
comunidades receptoras e capa-
cidade de atuação mútua entre 
as cidades da região”, afirmou. 

Divulgação

DEPARTAMENTo DE TuRiSMo 
REAlizA Ação DE iNCluSão SoCiAl

O Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhanga-
ba promoveu, na última semana, 
mais uma ação de inclusão social 
com a equipe do AEE (Atendi-
mento Educacional Especializa-
do) da Escola Estadual Professor 
Wilson Pires César. Foi propor-
cionado aos alunos da Educação 
Especial um passeio ao Núcleo 

Santa Virginia, que fica localizado 
no Parque Estadual da Serra do 
Mar, em São Luiz do Paraitinga.

“Apesar do nosso país ser co-
nhecido pela sua diversidade cul-
tural e étnica dos seus cidadãos, 
o problema da exclusão é grave e 
atinge várias camadas da socieda-
de, excluindo de participarem da 
vida social, aqueles considerados 

diferentes”, pontuou a professo-
ra Paula Dantas Marques. “Com 
a parceria desenvolvida com o 
Departamento de Turismo, re-
presentado pelo guia turístico 
Fábio, que propõem uma soma 
de atividades, que assegura a par-
ticipação democrática de todos 
os meus alunos, nas atividades 
desenvolvidas, fazendo com que 
eles estejam presentes, tendo vez 
e voz, pudemos proporcionar um 
dia inesquecível”, garantiu.

Os passeios são pensados des-
de a escolha do local até as condi-
ções de acessibilidade, para que 
todos os alunos possam partici-
par. “A experiência foi única e com 
certeza, os alunos lembrarão des-
ses momentos para sempre. Eles 
tiveram a oportunidade de vis-
lumbrar a Mata Atlântica, tendo 
contato com a natureza, sem falar 
nas descobertas. Após a trilha, os 
alunos puderam se refrescar com 
um delicioso banho de cachoeira”, 
contou a professora, agradecendo 
tanto ao profissional Fábio quanto 
ao apoio e parceria do Departa-
mento de Turismo da Prefeitura.

o intuito dos postos de entrega voluntária é ser um local 
para o descarte correto de materiais inservíveis

Divulgação
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.585, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 6.069, de 23 de novembro de 2017, art. 7º, 
alterada pela Lei nº 6.140, de 21 de junho de 2018, art. 1º

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
no Gabinete do Secretário, referente à celebração de operação de crédito com a 
Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, destinada a aquisição 
de veículos para a frota municipal.  A classifi cação orçamentária será:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
14.10   Gabinete do Secretário
1003       Equipamentos em Geral
04 122 0009.7  4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente           R$   250.000,00
 
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
operação de crédito com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fatima Bertogna
Secretaria da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.176,  DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.
Proíbe a comercialização, distribuição e uso de linha chilena de óxido de alumínio 
de silício, bem como o cerol (mistura de pó de vidro e cola de madeira) e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei nº 98/2018, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica proibido no município de Pindamonhangaba a comercialização, 
distribuição e o uso da linha chilena de óxido de alumínio e silício, bem como o cerol 
(mistura de pó de vidro e cola de madeira). 
Parágrafo Único. O ato de comercializar, bem como distribuir e utilizar a linha chilena 
ou cerol, constitui infração administrativa passível de multa, independentemente das 
sanções penais cabíveis e da obrigação de indenizar os danos de ordem material e 
moral porventura ocasionados. 
Art. 2°  O estabelecimento comercial fl agrado vendendo a linha chilena de óxido 
de alumínio e silício ou o cerol será punido com multa pecuniária e suspensão 
temporária por 30 dias do alvará de funcionamento. 
§ 1° A multa prevista para o estabelecimento comercial que descumprir o estabelecido 
neste artigo, será de 100 UFMP’S. 
§ 2° Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e haverá a cassação 
defi nitiva do alvará de funcionamento. 
Art. 3° O usuário fl agrado utilizando a linha chilena de óxido de alumínio e silício ou o 
cerol será punido com multa pecuniária. 
§ 1°  A multa prevista para o usuário ou seu responsável que descumprir o 
estabelecido neste artigo será de 50 UFMP’S. 
§ 2°  Em caso de reincidência, a multa deverá ser aplicada em dobro.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2018.

Isael Domingues                                      
Prefeito Municipal    

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos de 26 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.629, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 1º de dezembro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 5.130, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 
                                                                                                                             

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 6.105, de 12 de março de 2018, 
que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, regulamentada pelo Decreto nº 5.509, de 05 de abril de 2018;  

 
Considerando o pedido de adesão ao PDV, através de requerimento próprio 

pelos servidores a seguir elencados; 
 
Considerando o parecer favorável das respectivas secretarias e o deferimento 

do Chefe do Executivo. 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º EXONERAR, os servidores públicos municipais, a seguir 

relacionados, do quadro efetivo de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
nos termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV: 

 

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA EMPREGO PROCESSO DATA 
DESLIGAMENTO 

ABIGAIL CRISTINA CAMILO ZACHARIAS 697500 PROFESSOR 12797 14/01/2019 

AGENOR TEODORO PEREIRA 262610 GUARDA 19496 14/01/2019 
ALCIDIA FIRMINO DA SILVA 640800 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 12120 14/01/2019 
ALDA CUNHA MARCATO 848217 ENCARREGADO DE SETOR 18459 14/01/2019 
ANA HELENA DA SILVA GOUVEA 544200 PROFESSOR 12037 14/01/2019 
ANA LEONOR DOS SANTOS 643500 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 12073 22/01/2019 

ANA MARIA ALEXANDRE ROCHA DA SILVA 849920 PROFESSOR  16857 14/01/2019 
ANA MARIA TEODORO 336700 PROFESSOR 14979 14/01/2019 
ANGELA MARIA DE GODOY 546700 PROFESSOR 14375 14/01/2019 
ANGELO DE LIMA GUEDELHA 759000 MÉDICO DO TRABALHO 14338 14/01/2019 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 601800 MOTORISTA ESPECIALIZADO 15408 14/01/2019 
ANTONIO DELIO L MARTIMIANO 334600 AGENTE DE SEGURANÇA 17797 14/01/2019 
APARECIDA NEUSA DE P FERREIRA 584400 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 18178 14/01/2019 
BENEDITA ESTEVAM GUIMARAES 845887 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 18995 22/01/2019 

BENEDITO PINTO VIEIRA 272764 PEDREIRO 12260 22/01/2019 

BERENICE SANTOS DA SILVEIRA 584900 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 19485 14/01/2019 

BRUNO PEREIRA DE CARVALHO 846239 MOTORISTA ESPECIALIZADO 19468 22/01/2019 

CAROLINA PEREIRA GONCALVES PINTO 845763 TELEFONISTA 18675 14/01/2019 

CELIA REGINA FORONI 304300 AUXILIAR TRABALHO SOCIAL 12298 16/01/2019 

CLAUDIA REGINA RIBEIRO ROCHA 357600 PROFESSOR 14651 14/01/2019 

CLECY FERNANDES RIZZO 696200 PROFESSOR 16197 01/02/2019 

CLEMILDE DUARTE DOS S CAMPOS 250523 PROFESSOR 12325 14/01/2019 

DANIEL DE SOUZA 331700 OPERADOR DE MÁQUINAS ESPECIAIS 19325 30/01/2019 

DANIELA DA SILVA PAULA 546200 PROFESSOR 17818 14/01/2019 

DANIELE CRISTINE SANTOS DA SILVA 848812 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 18043 21/01/2019 
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PORTARIA GERAL Nº 5.129, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
                                                                                                                             

 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 6.105, de 12 de março de 2018, 
que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, regulamentada pelo Decreto nº 5.509, de 05 de abril de 2018;  

 
Considerando os pedidos de adesão ao PDV, através de requerimento próprio 

pelos servidores a seguir elencados; 
 
Considerando a manifestação desfavorável das respectivas secretarias; 
 
Considerando a análise do estrito interesse do serviço público perante a 

solicitação de desligamento dos servidores; 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º INDEFERIR os pedidos de adesão ao Programa de Desligamento 

Voluntário – PDV dos servidores públicos municipais, a seguir relacionados: 
 

Nome Matrícula Emprego Processo 

ADRIANA MARIA DE O SILVA 798800 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 11846 

ALESSANDRA DE J MIGUEL QUEIROZ 754500 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 11927 

ALINE AP DOS SANTOS SILVA 630400 TECNICO PATOLOGIA CLINICA 11834 

ANA ELINA FAUSTINO 3941 AUXILIAR TRABALHO SOCIAL 14378 

ANA ELISA DE A CESAR EUGENIO 680000 PROTETICO 18512 

ANA ROSA DE MOURA V DOS SANTOS 674000 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11911 

BENEDITA LAURA DE CAMPOS 846661 ENFERMEIRO 15867 

BENEDITA MARIA TEODORO 306300 ATENDENTE 11829 

BERENICE FLORINDO DOS SANTOS 304900 AGENTE DE SAUDE 16116 

CHRISTIANE FERNANDES LOBO FINCO 341200 DENTISTA 19405 

CILDA HELENA DE PAULA 619600 ASSISTENTE DE SERVICOS GERAIS 16963 

CLARICE RODRIGUES S CAMARGO 794900 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12631 

DULCE HELENA SILVA DE GODOI 504000 AUXILIAR DE LABORATORIO 11910 

ELIANA M BARBOSA DE ALMEIDA 534900 ASSISTENTE SOCIAL 13701 

FATIMA AP TERRON SERIZAWA 719200 AUXILIAR DE LABORATORIO 12320 

FLAVIA REGINA DIAS GUEDELHA 846215 FARMACEUTICA 16624 

FRANCINE DE ANDRADE SOUZA 848494 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 18260 

FRANCISCA INES ALCIDES MOREIRA 619100 ASSISTENTE SERV GERAIS 19359 

JANETE FERREIRA DUARTE ANDRADE 729400 TECNICO DE ENFERMAGEM 15366 

JOSE FREIRE AIRES 319300 MEDICO AMBULATORIAL - CLINICO G 17817 

JOSE ZACARIAS DE PAULA FILHO 573800 DENTISTA 18149 

JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA 62107 ATENDENTE 12271 
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JOSELAINE CRISTINA RIBEIRO 626400 CHEFE SERVICO 19144 

LEILA AP ALCIDES BRAGA 713600 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11891 

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PAULA 438800 PEDREIRO 16699 

LUIZ TINEO FERNANDES 685200 MEDICO AMBULATORIAL - CLINICO G 14391 

LUIZA HELENA RODRIGUES 847732 ATENDENTE 18315 

MADERLIZE SALDANHA SANTOS 709900 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 13771 

MANOEL MAURICIO FERRARI MENDES 299964 MEDICO AMBULATORIAL - CLINICO G 19388 

MARIA ANGELICA A F S RIBEIRO 299530 DENTISTA 12000 

MARIA CONCEICAO CONFALONE 620800 ASSISTENTE SERV GERAIS 15655 

MARIA DE LOURDES VICENTINI 847988 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 11841 

MARIA DO BOM SUCESSO MARQUES 778400 ASSISTENTE SERV GERAIS 16016 

MARIA DO CARMO DE SOUZA OLIVEIRA 848129 ATENTENTE 16596 

MARIA EDNA DE SOUSA CARDOSO 848125 ATENDENTE 16108 

MARIA GORETE S KHARYUK 530500 AUXILIAR  12456 

MARIA IVONETE DOS SANTOS 376400 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 19001 

MARIA IZABEL FERREIRA DOS REIS 676100 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12123 

MARIA RITA DE SOUZA MACHADO 762000 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11989 

OSMAR BAGNI 719400 MEDICO AMBULATORIAL - CLINICO G 18646 

RITA DE CAMARGO 845844 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 11942 

SANDRA REGINA DA SILVA BOTTAIRI 845476 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 11845 

SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA 847091 ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 19299 

SUELI ALVES DA SILVA 846858 AGENTE COMUNIT SAUDE 19270 

WENDEL FABIO AGOSTINHO 805600 AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE 14505 

ZITA LEITE PEREIRA 351200 AUX TRAB SOCIAL 18805 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Isael Domingues                                        
                            Prefeito Municipal                                   
 
 
 

Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 

18 de dezembro de 2018. 
 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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DARCI SEVERINO DOS SANTOS 388200 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 12121 14/01/2019 

EDSON EUZEBIO DA SILVA 277723 MOTORISTA ESPECIALIZADO 17542 14/01/2019 

EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 374300 FISCAL DE SERVIÇO 18881 14/01/2019 

ELISA MARA VIEIRA JULIAO 24515 ESCRITURÁRIO 13179 14/01/2019 

ERICA LUANA GONÇALVES NETO NATIVIDADE 847583 PROFESSOR 15338 14/01/2019 

ERIKA FABIANE ARAUJO DE MELO 544000 PROFESSOR 12036 14/01/2019 

EUNICE TERESINHA DE A PRADO 549800 PROFESSOR 11842 14/01/2019 

FERNANDO ZANIN 027026 MOTORISTA ESPECIALIZADO 18456 28/01/2019 

FRANCISCO INACIO M SALGADO 842600 ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO 16502 14/01/2019 

GABRIELA DE CAMARGO SANTOS NICOLI 846340 PROFESSOR 19050 01/02/2019 

GIOVANI VANTUILDE DE PAULA 846678 MOTORISTA ESPECIALIZADO 18516 14/01/2019 

GUILHERME ROCHA ARAUJO 848491 ESCRITURÁRIO 12550 14/01/2019 

GUSTAVO PERRONI GOMES DA SILVA 847361 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17994 14/01/2019 

ILMA AP DOS SANTOS LEITE 779200 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 19262 14/01/2019 

INES DE JESUS MARQUES 344300 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12832 04/02/2019 

ISA MARCIA MOREIRA 613400 PROFESSOR 11830 14/01/2019 

JAQUELINE DA CRUZ FARIA BERTHOUD 847573 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 16013 04/02/2019 

JOANA APARECIDA MOREIRA 286471 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 19500 22/01/2019 

JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA 696000 PROFESSOR 18953 01/02/2019 

JOAO DE OLIVEIRA 200771 MEIO OFICIAL 15959 14/01/2019 

JOAO DOS SANTOS 600800 PEDREIRO 16928 14/01/2019 

JOAO FRANCISCO DE PAULA 846319 MOTORISTA ESPECIALIZADO 19472 14/01/2019 

JOAO ROMEIRO SALLES 706200 GUARDA 13104 14/01/2019 

JOELY CHINAQUI 44206 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 19279 14/01/2019 

JOSE ANTUNES DOS SANTOS 707100 SERVENTE OBRAS 17732 14/01/2019 

JOSE CARLOS DA SILVA 201310 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 12601 14/01/2019 

JOSE CARLOS SILVA SOUZA 448400 MOTORISTA ESPECIALIZADO 16063 14/01/2019 

JOSE FERREIRA FILHO 588900 GUARDA 11860 14/01/2019 

JOSE FRANCISCO ALVES 649900 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 17091 14/01/2019 

JOSE HELIO DA FONSECA 727100 MOTORISTA ESPECIALIZADO 16734 14/01/2019 

JOSE JORGE SILVA 688300 SERVENTE GERAL 14701 14/01/2019 

JOSE ROGERIO 60660 PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 13960 22/01/2019 

LAURA SUELI MELO 620700 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 13462 14/01/2019 

LILIAN RONCONI SALGADO 614600 PROFESSOR 13873 14/01/2019 

LORIVAL VIGHY ALMEIDA 841200 FISCAL DE OBRAS 19360 14/01/2019 

LUCIA MARIA F MARCONDES LEITE OLIVEIRA  742500 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 16469 14/01/2019 

LUCIANE DA SILVA RIBAS BRANCO 561700 PROFESSOR 15579 14/01/2019 

LUCILEINE VITAL 605200 TELEFONISTA 19361 14/01/2019 

LUIZ ANTONIO MOREIRA 846017 PEDREIRO 14043 14/01/2019 

LUIZ HENRIQUE DE C CARLOTA 66277 AJUDANTE (OBRAS/GERAL) 12117 14/01/2019 

LUZIA APARECIDA SALLES PINA 845678 PROFESSOR 11970 14/01/2019 

MARCELO FLORENCIO ALVES 845956 ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO 14069 14/01/2019 

MARCIA HELENA MIRA 824800 PROFESSOR 18788 14/01/2019 

MARGARIDA GOMES DOS SANTOS 679700 SERVENTE GERAL 11908 14/01/2019 
MARIA AP DA SILVA ALMEIDA 819000 PROFESSOR 13428 14/01/2019 
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MARIA APARECIDA RIBEIRO DE CAMPOS 626900 OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 14014 14/01/2019 
MARIA CRISTINA MENDONCA 818000 PROFESSOR 11832 14/01/2019 

MARIA HELENA DOS S OLIVEIRA 830800 PROFESSOR 19397 14/01/2019 

MARIA HORTENCIA PEDROSO 715900 PROFESSOR 12902 01/02/2019 

MARIA ISILDA DE SOUZA 622000 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 12813 14/01/2019 
MARIA LUCIA ANTUNES PEDROSA 572600 PROFESSOR 12209 14/01/2019 
MARIA SILVIA DE C DA ROSA 371700 PROFESSOR 11981 14/01/2019 
MARIA TEREZA DE ANDRADE 648600 ATENDENTE 11969 14/01/2019 
MARISA CASTANHEIRA BUENO 845674 PROFESSOR 14728 14/01/2019 
MARLENE APARECIDA FARIA SANTANA 848054 PROFESSOR 15057 14/01/2019 
MIRIAN TERESA MARSON 607900 OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 18973 14/01/2019 
NORMA CORREA LEITE 550200 PROFESSOR 18645 14/01/2019 

ODETE RAMOS MOREIRA 83287 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 19464 14/01/2019 
PATRICIA DA SILVA VIEIRA COSTA 847708 OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 18979 14/01/2019 
PAULO CEZAR SOUZA 846240 MOTORISTA ESPECIALIZADO 19089 14/01/2019 
PRISCILA PICHINELLI HOMEM DE MELO 547800 PROFESSOR 18706 14/01/2019 
RAFAEL RIBEIRO CAVALCANTE DE SOUZA 847724 ENCARREGADO DE SETOR 17516 14/01/2019 
REGINA CELIA SALGADO 304700 OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 19311 11/02/2019 

REGINA TRAVELLINI 657000 PROFESSOR 15969 14/01/2019 
RENATA DA SILVA GARCEZ 848867 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 19249 14/01/2019 
RENATA ENGRACIA DE O BERTRAN 754900 PSICÓLOGO 12050 14/01/2019 
ROBERTO CARLOS DA CRUZ 787900 OPERADOR DE MÁQUINAS ESPECIAIS 19375 22/01/2019 

ROSA LEITE MIRANDA 419600 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 12833 14/01/2019 
ROSANGELA WEITZEL DO NASCIMENTO 367200 PROFESSOR 12096 14/01/2019 
SANDRA REGINA GONÇALVES 849498 AUXILIAR DE CLASSE 12247 14/01/2019 
SELMA AP FERRAZ DE MORAES 310300 PROFESSOR 18803 14/01/2019 
SILVANA MOREIRA DA SILVA LIMA 733200 MOTORISTA ESPECIALIZADO 12618 14/01/2019 
SILVIA DE JESUS SANTOS 849279 PROFESSOR 14246 28/01/2019 

SOFIA RABELO MARIOTO 847404 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 14563 14/01/2019 
SOLEANE DE OLIVEIRA ISIDORO 846779 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 19469 14/01/2019 
VANDERLEI PEREIRA DIAS 602700 PEDREIRO 11985 14/01/2019 
VILMA MARIA GIMENES GODOI 311600 ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 13992 22/01/2019 

VIVIAN FIGUEIREDO ZACCARO PERRONI LUZ 834100 PROFESSOR 11941 14/01/2019 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos, para cada servidor, a partir da data do seu desligamento. 
 
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2018. 

 
 

Isael Domingues                                       Fabrício Augusto Pereira 
                           Prefeito Municipal                                  Secretário de Administração 

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

 
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 

LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente em exercício da Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol, 
José Vicente Alves Correa, nos termos do artigo 17, alínea “f” c/c o artigo 19 e seu 
parágrafo único, todos do seu estatuto social, vem por meio deste convocar todos 
os presidentes dos clubes a ela fi liados, e demais interessados, a participarem da 
assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 05 de janeiro de 2019, na sede da 
entidade situada nesta cidade, na Praça Melvin Jones s/n°, Quadra Coberta, às 09:00 
horas, em primeira convocação, com a presença da maioria dos fi liados quites com 
os cofres sociais e com a documentação devidamente regularizada, ou meia ho-
ra depois, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deli-
berarem sobre a Eleição dos membros para a Diretoria (triênio 2019/2022).
Terão direito a voto os associados em conformidade com o artigo 4º, alínea “b”, bem 
como o artigo 15, § 3º do referido estatuto.
As inscrições das chapas devem ser completas com nome e qualifi cação 
(nacionalidade, estado civil, profi ssão, RG, CPF e endereço residencial completo) de 
todos os candidatos, e deverão ser apresentadas até o dia 04 de janeiro de 2019 na 
secretaria da Liga, que funcionará das 14:00h às 18:00h.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.

José Vicente Alves Correa
- Presidente da Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.629, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 1º de dezembro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

                                                                                                                             
                                                                                                                             

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

       
DECRETO Nº 5.607, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre o número de parcelas e datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, no exercício de 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de dezembro de 1969 – Código Tributário Municipal,

D E C R E T A :
Art.   1º     O   recolhimento   do   Imposto   sobre   Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, 
no exercício de 2018, será feito da seguinte forma:
I – Parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do lançamento;
II – 2 (duas) parcelas iguais, com desconto de  5%  (cinco  por cento) sobre o valor do lançamento;
III – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor do lançamento.
§ 1º  Somente fará jus aos descontos acima previstos, o contribuinte que quitar as parcelas até a 
data de seus respectivos vencimentos.
§  2º  As parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem respeitar o valor mínimo de ½ (meia) 
Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba – UFMP.
Art. 2º  Em  qualquer  uma  das  hipóteses  previstas  para  o pagamento do imposto aqui tratado, 
terá como data de vencimento o dia 15 de cada mês, vencendo-se a 1ª parcela ou parcela única 
no dia 15 de março de 2019, ou no primeiro dia útil seguinte, quando naquela data não houver 
expediente bancário.
Art. 3º  O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – fi xo, de que trata o Anexo II da 
Lei nº 4.111/2003 alterado pelas Leis nº 4.367/2005 e 4.735/2007 e as taxas de licença, localização 
e funcionamento de que trata o Anexo III da Lei nº 4.111/2003, alterada pela Lei nº 4.367/2005 e 
Lei nº 6.056/2017, serão efetuados em 2 (duas) parcelas vincendas em 29/03/2019 e 30/08/2019.
Art. 4º A forma da cobrança dos tributos  será  através  de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal) com código de barras padrão FEBRABAN e o recolhimento só poderá ser realizado nas 
instituições fi nanceiras credenciadas, constantes no corpo de cada DAM.
Art. 5º  Este   Decreto   entra  em   vigor   na  data   de  sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal     

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

       
DECRETO Nº 5.608, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
Atualiza o valor da UFMP – Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e, na forma da lei, 

RESOLVE: 
Art. 1º    Atualizar    todos    os     ativos     do    Município de Pindamonhangaba, com base na UFMP 
instituída pela Lei Municipal 2.559/91 atualizada pela IPC – Fipe Índice de Preço ao Consumidor da 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da USP. 
Art. 2º     ATUALIZAR   monetariamente,  o  valor  da UFMP  – Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba, passando a mesma a ter o valor de R$ 93,33 (noventa e três reais e trinta e 
três centavos). 
Art. 3º     A     infl ação acumulada de 2018   para   2019, compreendendo os últimos doze meses, 
de dezembro de 2017 a novembro de 2018, é de 3,49% apurado pelo índice IPC/FIPE.  O fator de 
atualização dos ativos do Município para o exercício de 2018 será de 1,0349. 
Art.  4º     Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal     

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ERRATA: No dia 07 de dezembro de 2018, foi publicado no Jornal Tribuna do Norte, a Homologação 
do resultado fi nal do Edital de Chamamento (nº 007/2018) do Centro Dia do Idoso, entretanto 
ressaltamos que onde se lê  “Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2017”; deve se ler 
“Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2018.”

Setor de Vigilância Socioassistencial
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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otidianoC
Pinda tem apresentação 
natalina em Libras nesta sexta
Projeto “Mãos que encantam” fará exibição especial na praça Monsenhor Marcondes

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

os alunos do projeto “mãos 
que encantam” se apresentarão 
na noite desta sexta-feira (21), 
às 20h30, no coreto da praça 
monsenhor marcondes.  a de-
monstração será uma cantata de 
natal, onde as crianças interpre-
tarão músicas natalinas na lín-
gua brasileira de sinais.

o projeto “mãos que encan-
tam” é executado desde 2012 e 
ensina a linguagem de libras a 
crianças e jovens, com o objetivo 
de permitir o desenvolvimento 

Programaçã o 
NataliNa ComPleta

Sexta-feira (21) - “Papai 
Noel” e “Duendes” na praça 
Monsenhor Marcondes

 Sexta-feira (21) - Projeto 
“Mãos que Encantam” no coreto 
da praça Monsenhor Marcondes

Sábado (22) - “Papai Noel” 
na praça Monsenhor Marcondes

Domingo (23) - “Papai Noel” 
na praça Monsenhor Marcondes

da aprendizagem dos alunos em 
situações do cotidiano, criando 
um espaço bilíngue.

o programa foi executado 
durante quatro anos na escola 
municipal Professor moacyr de 
almeida. Diante do impacto po-
sitivo do projeto e a pedido da 
comunidade, criou-se um novo 
formato. Hoje, funciona no Cen-
tro Comunitário José benedito 
Faria, no bairro bela Vista. as au-
las acontecem aos sábados, das 9 
às 11 horas. atualmente, o coral 
tem alunos da rede municipal, 
estadual e Particular de ensino, 
com idades de 6 a 19 anos.

Integrantes da iniciativa farão uma cantata de natal “Papai Noel” continua atendendo crianças na “Praça da Cascata”

Divulgação

Divulgação

Vale do Paraíba recebe “7º Mr. 
Moo Churrasco” neste sábado
Conhecida como o “maior churrasco do Brasil”, 
a festa agitará São José dos Campos

Colaborou Com o 
text o: Dayane Gomes

Dezembro é conhecido, com 
abundância de “comes e bebes”, 
por suas festividades e atrações 
voltadas à comemoração do encer-
ramento de mais um ano. Para o 
restaurante Mr. Moo Boutique de 
Carnes, este mês será o período de 
celebrar mais um aniversário de 
funcionamento. Assim, o Vale do 
Paraíba sediará a sétima edição de 
seu tradicional festival de carnes e 
bebidas ao som de atrações musi-
cais. O próximo “Mr. Moo Chur-
rasco” acontecerá neste sábado 
(22), em São José dos Campos.

Em 2018, o estabelecimento 
completa quatro anos de atividade 
e promoverá o evento comemora-
tivo na cidade em que está inseri-
do. Para os idealizadores do “Mr. 
Moo”, o segredo de seu sucesso é 
oferecer produtos de qualidade 

com variedade, em um ambiente 
agradável, somado ao sabor da 
melhor carne, de temperos nobres, 
da disponibilidade dos melhores 
vinhos, cervejas e espumantes e 
também a um atendimento perso-
nalizado.

No ano passado, o “Mr. Moo 
Churrasco” contou com um públi-
co de mais de seis mil pessoas e 
teve a apresentação dupla serta-
neja “Fernando & Sorocaba”. As 
vendas dos convites para o “maior 
churrasco do Brasil de 2018” 
acontecem no próprio restaurante 
e no site: www.semhora.com.br.

A festa acontecerá na Cháca-
ra Morada do Sol, localizada no 
bairro Urbanova, em São José dos 
Campos. Já o Mr. Moo Boutique 
de Carnes fica na avenida Alfre-
do Ignácio Nogueira Penido, 255 
- Jd. Aquarius, também em SJC 
e funciona das 9 às 0 horas, em 
todos os dias da semana.

Na edição anterior, o evento contou com o show da 
dupla “Fernando & Sorocaba”

Divulgação

Aprenda a montar uma mesa de jantar 
para encantar os convidados no Natal
Criar um ambiente acolhedor para a família e os amigos 
é peça-chave para confraternizar em harmonia

a ceia natalina teve origem 
no antigo costume europeu de 
abrir as portas da casa para re-
ceber os peregrinos que passa-
vam pela cidade no dia do natal. 
oferecer comida, usar a melhor 
louça e decorar a sala de jan-
tar eram princípios básicos da 
hospitalidade, símbolo da data 
cristã. essa tradição, no entan-
to, permanece viva até hoje e 
requer disposição e criatividade 
dos anfitriões.

igor lacerda salmazo, do-
cente da área de eventos do se-
nac Pindamonhangaba, explica 
que a mesa de jantar é um local 
para socialização.  Por isso, ar-
ranjos baixos, permitindo aos 
convidados o contato olho no 
olho, são os mais indicados. 
Quem gosta de flores deve esco-
lher as espécies com pouco ou 
quase nenhum perfume, para 
não haver conflito com o aroma 
dos alimentos.

“a comida tem de ser organi-
zada da forma mais confortável 
para atender a quantidade de 
pessoas presentes. o estilo ame-
ricano, que utiliza aparadores 
para acomodar as travessas, é 
o mais usual. ao optar por essa 
estratégia, o ideal é agrupar os 
alimentos, como salada com sa-
lada, proteínas ao lado das ou-
tras proteínas, doces com doces, 
e assim por diante.”

Caso seja adotado o estilo 
brasileiro, com as travessas so-
bre a mesa na qual acontecerá 
a refeição, é necessário cuidado 
para não deixar os alimentos 
amontoados entre os itens de 
decoração ou entre as louças e 
talheres. o tamanho e o número 
de travessas sobre a mesa preci-
sam ser reduzidos, e os alimen-
tos repostos ao longo do jantar.

“louças, talheres e copos tam-
bém têm sua forma correta de es-
tar posicionados à mesa. o prato 
fica no centro, a faca e a colher 
do lado direito, e o garfo, do lado 
esquerdo. o copos permanecem 
acima dos talheres do lado direi-
to. o guardanapo pode ser utiliza-
do no centro do prato ou ao lado 
esquerdo dele, logo após o garfo.”

uma dica para surpreender 
os convidados, com baixo in-
vestimento, é repaginar os itens 
que já fazem parte da decoração 
do lar: sobrepor toalhas, criar 
arranjos com laços e fitas, além 
de caprichar no espírito festi-
vo. Vermelho (amor), dourado 
(luz), branco (pureza) e verde 
(esperança) são cores clássicas e 
não podem faltar na decoração.

“acima de tudo, o que pre-
valece é receber bem os convi-
dados, planejar cada detalhe 
pensando no bem-estar e no 
acolhimento dos visitantes. não 
existe magia do natal quando a 
decoração encanta, mas os con-
vidados não se sentem à vonta-
de. usar o bom-senso é primor-
dial”, finaliza Igor.

Atenção aos detalhes caracteriza a montagem natalina

reprodução/internet
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Arquivo TN

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicado em 1955
na Tribuna do Norte

Em alusão ao dia de 
Natal que se apro-

xima relembraremos a 
origem do paravento da 
porta principal da Igreja 
Matriz - Santuário Ma-
riano e Diocesano Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
o vitral que retrata o Nas-
cimento do Menino Jesus.   

Para tal fi nalidade fo-
mos encontrar em pes-
quisa realizada na edição 
de 28/1/1984 deste jornal 
Tribuna do Norte, crôni-
ca de autoria do historia-
dor Dr. João Laerte Salles 
(1934/2012). Ao comen-
tar a arquitetura impo-
nente da igreja matriz, 
descreve que os portais de 
acesso ao sagrado templo 
são “... elegantes portas 
encimadas por perfeitos 
arcos-plenos, que apre-
sentam, a título de arqui-
voltas, elegantes cimalhas 
de acabamento”. Ainda 
sobre as portas frontais, 
ele conta que lembram as 
virtudes teologais e que 
elas são “as portas da Fé, 
da Esperança e a da Ca-
ridade”, complementan-
do que, “...a nossa Matriz 
segue perfeita orientação 
dos dispositivos inerentes 
à arte sacra no tocante à 
construção das igrejas.”

Revela-nos o historia-
dor, que a porta da Es-
perança, porta central, a 

No paravento da igreja Matriz
“O nascimento do Menino Jesus”

mais alta, “durante muito 
tempo foi guarnecida de 
paravento de madeira en-
vidraçado, sem nenhuma 
arte e nem graça”, segun-
do ele, “seu estilo era me-
díocre e incompatível com 
a grandeza arquitetônica 
da igreja”. 

Relata o atento mes-
tre da história pindamo-
nhangabense, que no ano 
de 1928, quando o vigá-
rio local era o padre João 
José de Azevedo – e aqui 
ele faz questão de lembrar 
que o padre João depois 
se tornara Monsenhor e 
que  falecera como Ca-
mareiro Secreto de Sua 
Santidade o Papa e Proto-
natário Apostólico, sendo 
por 50 anos o pároco de 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso -  “resolveu dotar 
a Matriz de um novo pa-
ravento”, dando continui-
dade “à ornamentação do 
templo iniciada em 1925, 
com a reforma da igreja, 

que mandara proceder 
quando colocara na cape-
la mor, imponentes vitrôs 
basculantes representati-
vos de cenas evangélicas, 
todos eles importados por 
fi rma paulista, diretamen-
te da Alemanha.” 

Sobre essa importan-
te melhoria destinada à 
igreja Matriz, João Salles 
menciona que fora com a 
ajuda dos fi éis, com espe-
cial participação do pin-

damonhangabense Dr. 
Eloy Marcondes de  Mi-
randa Chaves. Foi assim 
que o padre João con-
seguiu encomendar  na 
capital, na Casa Garcia, 
“um paravento em fer-
ro, com relevos em metal 
amarelo, com duas portas 
centrais e uma em cada 
lateral, representando, 
em vidros policromados, 
a cena do presépio e que 
foi inaugurado no Na-

tal de 1929, durante as 
cerimônias da Missa do 
Galo”. Acrescenta o his-
toriador que “a cena do 
presépio é tipicamente 
napolitana – simples e 
sublime. Dois anjos late-
rais, no corpo central do 
vitral, seguram uma fai-
xa onde se lê: ‘A Igreja é 
outro presépio de Belém: 
aqui como lá nasce todos 
os dias Jesus nas mãos 
do sacerdote’. No canto 
direito de quem olha o 
vitral, a partir do centro 
da igreja, vê-se uma pe-
quena arca simbolizando 
uma caixa de presentes 
do Menino Jesus, onde 
se lê o nome da fi rma que 
realizou o trabalho: Casa 
Garcia – São Paulo. Nas 
portas laterais, em cada 
uma delas, uma inscrição 
em faixa ‘Silêncio – ‘Ora-
ção’, sempre a lembrar 
ao homem que a igreja é 
a Casa de Deus, local de 
recolhimento, meditação 
e prece”.

Lembramos que esta 
crônica foi escrita em 
1984, quando o pároco 
era o padre Benedito Gil 
Claro, sendo ele – afi r-
ma  João Salles - o res-

ponsável, auxiliado pela 
fi el contribuição dos fi éis, 
pela restauração do pa-
ravento, que na época se 
encontrava em péssimo 
estado e foi restaurado 
na mesma fi rma onde ha-
viam sido executados os 
serviços em 1928.

Concluindo seus escri-
tos, o historiador desta-
cava a sua opinião, como 
fervoroso seguidor da re-
ligião católica, a respeito 
do motivo escolhido para 
o paravento da Matriz 
ter sido o ‘Presépio de 
Belém’ “...foi muito fe-
liz, pois, realmente Jesus 
nasce diariamente e isso 
acontecerá até o fi m dos 
séculos, em todas as igre-
jas do mundo, pelas mãos  
do sacerdote e palavras 
sacramentais, revivendo 
sempre o fenômeno da 
transubstanciação com 
a transformação das sa-
gradas espécies em Cor-
po e Sangue de Cristo e 
a redenção do homem e 
do mundo, o que só foi 
possível com a promessa 
de Deus, que fez seu fi lho 
morrer de cruz, pela re-
denção e salvação da hu-
manidade.”

PARA CANTAR NO FINAL DA MISSA
No livro Versos à Terra Natal, de José Antonio Alves 

dos Santos (Rumo Gráfi ca Editora, São Paulo-SP, 1983), 
encontramos as quadras que o inesquecível Monsenhor 

João José de Azevedo, o “Padre João” (1898/1976), 
compôs para serem cantadas no fi nal da missa nos natais  

de 1969 e 1970, com a música do “Parabéns a você”:

         Feliz Natal!
Parabéns a Jesus, 
Que nasceu pobrezinho,
Dou-lhe meu coração 
Para ser seu bercinho!

                       Parabéns a Jesus,
       Que nasceu neste dia,
      Para ser nossa luz,
       Nossa paz e alegria!

           Viva! Viva o Natal!
           Ó que festa feliz.
           O Menino Jesus
          Nossa terra bendiz!

    Parabéns a Jesus!
    Cuja Luz não se acaba!
            Muito! Muito Vos ama
            Pindamo-o-nhangaba!

“Dois anjos laterais, 
no corpo central do 

vitral, seguram uma 
faixa onde se lê: 
‘A Igreja é outro 

presépio de Belém: 
aqui como lá, 

nasce todos os dias 
Jesus nas mãos do 

sacerdote’”

Monsenhor João José de Azevedo
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