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Alunos da Rede Municipal 
recebem material escolar

Todas as escolas da Rede 
Municipal de Pindamo-
nhangaba receberão, a par-
tir desta sexta-feira (15), os 

kits escolares, atendendo 
mais de 14 mil alunos.  Além 
dos kits individuais que se-
rão entregues, as unidades 

receberão materiais coleti-
vos para um melhor plane-
jamento e desenvolvimento 
das atividades.
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“Dia do Artesão” 
será comemorado 
com baile retrô 
na praça

Programa “Aula 
Extra” inicia 
atividades e 
atende 240 alunos

Paço Municipal  
recebe exposição 
‘Recortes’

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

VAMOS JUNTOS TRANSFORMAR NOSSA SOCIEDADE
O trabalho voluntário 

(engajamento social) 
tem várias facetas 
interessantes, difícil achar 
defeitos nas oportunidades 
de trabalho voluntário, 
não por fazer parte deste 
contexto e trabalhar 
com este tema, pois 
realmente as oportunidades 
são ótimas, o que pode 
gerar transtornos são as 
“pecinhas” colocadas para 
exercer estas atividades, ou 
seja, nós seres humanos que 
muitas vezes complicamos 
as coisas simples.

Uma das facetas 
interessantes do trabalho 
voluntário é que aglutina 
pessoas das mais 
diferentes formações, 
criações, idades, raças, 
cores partidárias, religiões, 
etc., coloca-os todos juntos 
em uma mesma atividade 
com a  necessidade de 
interação e discussão 
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muitas vezes com 
pontos de vista 
dispares, mas 
com um objetivo 
a ser alcançado 
em prol de 
nenhuma das 
pessoas daquele 
grupo.

Essa faceta 
traz uma 
aprendizagem 
fantástica do 
diferente, do 
contrário, mas 
que tem que 

maior, o ser humano 
cuidado, independente 
de quem possa ser 
este ser humano, uma 
prática salutar para a 
vida e para a criação 
de uma sociedade mais 
interessante de se viver.

O voluntariado convida 
para que juntos possamos 
fazer esta transformação, 
devagar, sem pressa, 
sem querer resultados 
imediatos, mas que 
o tempo possa trazer 
mudanças consistentes e 
perenes. Afi nal de contas 
estamos aqui neste 
“planetinha” lindo, que 
temos estragado bastante, 
para isso, tentar salva-lo.

Vou terminar esta 
semana como na semana 
passada.Vamos juntos 
fazer isso? Pois fazer 
em turma é muito mais 
gostoso. Você é muito 
bem-vindo.

Reprodução/Internet

se alinhar para chegar a 
realizaçãodas atividades 
e todos saem felizes e 
realizados da prática.

Um exercício de 
cidadania, pois é 
assim que se constrói 
a sociedade, com a 
convivência, interação, 
mas na sociedade nem 
sempre estamos dispostos 
a abrir mão algumas vezes 

de nossas convicções para 
não causar ou entrar em 
um confl ito,quase sempre 
desnecessário. Se você 
colocar em prática este, e 
somente este aprendizado 
na vida cotidiana, sentirá 
a diferença de deixar de 
discutir por causas banais. 

O voluntariado é 
assim, coloca na prática 
a preocupação com algo 

Prefeitura recebe 
exposição ‘Recortes’

Bocha de 
Pinda vence 
São José

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

*** 
O saguão da Prefei-

tura de Pindamonhan-
gaba está recebendo 
a exposição artística 
“Recortes”, do artista 
plástico Luiz Nasci-
mento, que segue até o 
dia 29 de março.

O artista expressa 
sua arte através de co-
lagens manuais, feitas 
exclusivamente com 
papel, tesoura, cola e 
estilete sem interven-
ção digital. Em algu-
mas peças é possível 
ver um nível de refina-
mento capaz de enga-
nar os olhos à primei-
ra vista.

Nascido em 1979, 
no Rio de Janeiro, 
Luiz Nascimento mu-
dou-se para Pindamo-
nhangaba há 20 anos. 
Professor de Filosofia, 
poeta, publicitário e 
artista plástico, bus-

A equipe de Bocha da 
melhor idade da Semelp 
– Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
-  que representará Pin-
da nos Jogos Regionais 
do Idoso (Jori), em São 
Sebastião, participou, na 
noite de terça-feira (12), 
do 20° Torneio de Bocha 
“14 de Abril”, em Caça-
pava. Os representan-
tes de Pinda venceram 
a equipe “Vista Verde”, 
de São José dos Cam-
pos, pelo placar de 3x0. 
A partida foi preparatória 
para os Jori.

ca inspiração tanto na 
arte de rua quanto nas 
artes clássicas para 
criar suas obras. Em 
novembro de 2015, 
lançou o livro “PIXA-
ÇÃO: a arte em cima 
do muro”, sobre o Mo-
vimento Pixo de São 
Paulo.

As obras poderão 
ser conferidas no sa-
guão da Prefeitura das 
8h às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira.

Divulgação

Divulgação

Diversidade cultural    

E o fi m de semana em Pindamonhangaba 
segue recheado de atividades culturais, 

esportivas e gastronômicas.

De sexta (15) ao domingo (17), acontecerá a 
seletiva do concurso cultural “O Melhor Lanche 
de Rua de Pindamonhangaba”, promovido pelo 
Senac, em parceria com o aplicativo Aiqfome e 
a Secretaria Municipal de Turismo. Qualquer 
pessoa pode dar nota aos lanches e aos 30 estabe-
lecimentos que estão concorrendo.

Para comemorar o “Dia do Artesão”, o Fundo 
Social de Solidariedade, com apoio da Prefeitu-
ra, realizará, neste sábado (16), o “Arte Encanto 
Dançante”, a partir das 18 horas, na praça Sete 
de Setembro, com entrada gratuita. O evento 
contará com feira de artesanato, ao som de DJ 
com os sucessos retrô dos anos 80 e 90; e praça 
de alimentação com food trucks.

Já no domingo (17), a partir das 8 horas, o 
bairro Araretama receberá o “Festival de Graffi  -
ti” do Projeto “Museu Aberto Arte Urbana Caipi-
ra” – projeto provado pelo edital Proac municí-
pios junto ao Departamento de Cultura – que tem 
por objetivo principal “levar a cultura hip hop 
para os extremos da cidade”.

É só escolher o evento que melhor combina 
com você e sua turma e prestigiar! 
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idadeC
Alunos da Rede 
Municipal recebem 
material escolar 

Integrantes do 
Cadastro Único 
podem participar 
do programa 
“Ação Jovem”

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Todas as escolas 

da Rede Municipal de 
Pindamonhangaba re-
ceberão, a partir desta 
sexta-feira (15), os kits 
escolares, atendendo 
mais de 14 mil alunos.  
Além dos kits individu-
ais que serão entregues, 
as unidades receberão 
materiais coletivos para 
um melhor planejamen-
to e desenvolvimento 
das atividades.

Este ano, os cadernos 
dos kits trazem na capa 
fotos do projeto “Mu-
dando a cara da escola”, 
em que os desenhos fo-
ram feitos pelos alunos 
de cada unidade escolar, 

dentro da sala de aula, 
e depois pintados nos 
muros pela comunida-
de. O destaque foi tanto 
que agora, estão nas ca-
pas dos cadernos.  

Após uma avaliação 
pedagógica realizada no 
fi m do ano passado, os 
kits individuais foram 
divididos da seguinte 
forma: Kit Infantil (Pré 
I e II), Kit Infantil II 
(Específi co 3 anos), Kit 
Fundamental (1° a 3° 
ano) e Kit Fundamental 
(4° a 5° ano).

Os conjuntos contam 
com itens como apon-
tador, borracha, cader-
nos, massa de modelar, 
cola branca, giz de cera, 
lápis de cor, tinta gua-
che, lápis grafi te preto, 

tesoura, pincel, trans-
feridor, régua, canetas, 
todos adequados a faixa 
etária dos alunos.

“Existem famílias 
que, por uma situação 
momentânea ou não, 
não têm condições de 
comprar material de 
qualidade, então o kit 
escolar também vem 
ao encontro de atender 
essa necessidade, sem 
que a criança fi que pre-
judicada e exposta por 
não ter material”, afi r-
mou a gestora da Escola 
Municipal Julieta Reale, 
do bairro Castolira, Cé-
lia Ascenço.

Os kits coletivos re-
ferem-se ao suporte de 
papelaria, com itens 
como diferentes tipos 

de papel, tais como: 
EVA, TNT, rolo de Pa-
pel Kraft, cartolina, 
papel cartão, camurça, 
crepom, dobradura etc.

Os kits fi carão nas es-
colas para que não haja 
perdas ou esquecimen-
tos dos materiais para 
a realização das propos-
tas dadas no ambiente 
escolar.

Cada professora e 
professor também te-
rão kits diferencia-
dos dos alunos, para 
apoio em seus fazeres 
pedagógicos. Neles, 

inclui materiais como 
caderno espiral, ca-
netas permanentes 
pretas e vermelhas, 
canetas piloto, fita 
corretiva, marca tex-
to e pasta com aba e 
elástico.

De acordo com o se-
cretário de Educação, 
prof. Júlio Valle, a en-
trega do material esco-
lar é de fundamental 
importância porque ela 
garante o direito de to-
das as crianças matricu-
ladas na rede municipal 
a uma educação de qua-

lidade. “Sabemos que 
nem todas as famílias 
podem ter acesso a um 
material de qualidade, 
por isso, reconhecemos 
como dever do muni-
cípio não só aumentar 
o número de materiais 
entregues às crianças 
como também melho-
rar a qualidade desses 
materiais, criando tam-
bém o kit do professor, 
porque entendemos que 
esse é um dos caminhos 
pelos quais poderemos 
chegar a uma educação 
de qualidade”, afi rmou.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social, destaca quem pode 
ser benefi ciário do pro-
grama “Ação Jovem”. A 
intenção é fazer com que 
mais pessoas integrem o 
programa.

O “Ação Jovem” é um 
programa estadual de 
transferência de renda 
com objetivo de estimular 
a conclusão da educação 
básica e preparar o jovem 
para o mercado de traba-
lho. Atende jovens de 15 a 
24 anos de idade com ren-
da familiar mensal de até 
um salário mínimo e meio 
por pessoa. O objetivo do 
programa é evitar a evasão 
escolar e dar oportunida-
des, além de pagar men-
salmente um benefício de 
transferência de renda.

A secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula 
Miranda, explica que para 
ter direito ao benefício 

o responsável deve ins-
crever todo grupo fami-
liar no Cadastro Único. A 
partir daí, mensalmente 
é divulgada a relação dos 
jovens elegíveis ao pro-
grama pelo site do CadÚ-
nico (http://cadastrouni-
copinda.blogspot.com/). 
Também são realizadas 
medidas para localizar os 
jovens por meio de cartas, 
ligações telefônicas e visi-
tas domiciliares. Depois é 
só procurar o técnico do 
Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
mais próximo à residência 
para fazer uma entrevista 
social.

O valor do benefício 
ofertado é de R$ 80,00 
mensais. O cartão mag-
nético é gerado pelo Ban-
co do Brasil nominal ao 
jovem após vinculação ao 
programa. Para participar 
e permanecer no progra-
mada idealizado pelo Cras 
é necessário participar das 
atividades socioeducati-
vas oferecidas.

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS É REGULARIZADO
Benefício é pago regularmente desde 2017 e, agora, este direito de 
anos anteriores também será acertado

Na manhã de quarta-
feira (13), o prefeito Isa-
el Domingues e o presi-
dente do Sindicato dos 
Servidores, Daniel Ra-
mos, se reuniram para 
assinatura da homolo-
gação do acordo referen-
te ao DSR – Descanso 
Semanal Remunerado – 
dos servidores públicos 
municipais.

A regularização do 
pagamento DSR teve iní-
cio em julho de 2017 e, a 
partir daí o DSR já vem 
discriminado em folha. E 
agora, em 2019, o projeto 
referente ao período de 

2003 a 2016 (Processo no 
0070000.2008.15.0059) 
enviado pela Prefeitura à 
Câmara foi aprovado. O 
valor total é de aproxi-

madamente R$ 35 mi-
lhões, sendo destinado 
para este ano aproxi-
madamente R$ 4 mi-
lhões.

Depois de sanciona-
do, o projeto aguarda 
homologação do TRT 
(Tribunal Regional do 
Trabalho). 

Benefício estadual visa estimular a conclusão da educação 
básica e preparar o jovem para o mercado de trabalho

Reprodução/Internet
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Castração de cães será no 
Cidade Nova no fi m do mês

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A castração de cães 

está programada para 
acontecer no bairro Ci-
dade Nova neste mês. Os 
interessados poderão pro-
curar a Prefeitura de 20 a 
26 de março para realizar 
a inscrição.

Esta é a terceira ação 
de castração promovida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bairros 
da proximidade.

Para realizar a inscri-

ção, é necessário que o 
proprietário do animal 
apresente comprovan-
te de endereço, cópia do 
documento pessoal com 
foto, além de preencher a 
fi cha de inscrição e termo 
de autorização cirúrgica. 
As inscrições e o procedi-
mento cirúrgico não terão 
custos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantin-
do assim a plena recupe-
ração no animal.

O serviço de castra-
ção tem como objetivo a 
identifi cação e ao controle 
populacional dos animais 
em Pindamonhangaba na 

região sudeste, que abran-
ge os bairros: Cidade 
Nova, Feital, Jardin Eloy-
na, Campinas, Triângulo e 
Goiabal.

No total, serão castra-
dos, gratuitamente, 400 
cães. As cirurgias serão re-

alizadas no sábado (30) e 
no domingo (31). Segundo 
o Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, a castra-
ção gratuita está sendo rea-
lizada por regiões da cidade 
e, em breve, outras locali-
dades serão contempladas.

Divulgação

Há kits individuais e kits coletivos, suporte de papelaria
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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

O Projeto de Lei n° 
123/2018, de autoria do 
vereador Renato Noguei-
ra Guimarães - Renato 
Cebola (PV), que “Deter-
mina a disponibilização, 
por meios eletrônicos, das 
leis, decretos, portarias 
e outros atos normativos 
do Município de Pinda-
monhangaba pelo Poder 
Executivo” que estava de-
fi nido como único item 
da Ordem do Dia da 7ª 
sessão ordinária acabou 
tendo sua votação adiada 
em função da inclusão de 
uma Emenda Modifi cativa 
apresentada pelo próprio 
autor do Projeto. A sessão 
aconteceu nesta segunda-
feira, dia 11 de março, no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”.

O PL nº 123/2018 de-
termina que a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
disponibilize, por meios 
eletrônicos, no “portal” 
do órgão, as leis, decre-
tos, portarias e outros atos 
normativos expedidos ou 
sancionados pelo Poder 
Executivo, no prazo de 24 
horas da respectiva publi-
cação. Na Emenda Modifi -
cativa, o autor – vereador 
Renato Cebola – amplia o 
prazo para que o Execu-
tivo Municipal promova 
as adaptações para divul-
gação dos atos. No proje-
to original o prazo era de 
30 dias e com a emenda 
o novo prazo é de 1 (um) 
ano para a realização das 
modifi cações e adaptações 
necessárias à adequação 
ao disposto na Lei.

Tribuna Livre
A Tribuna Livre da 7ª 

sessão ordinária foi utili-
zada nesta segunda-feira 
pelo Presidente do Sindi-
cato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Pin-
damonhangaba, Daniel 
Ramos que “explicou todo 
o contexto da questão en-

Projeto que determina a disponibilização, por 
meios eletrônicos, de Leis e atos normativos do 
Executivo recebe emenda e tem votação adiada

Documento era o único que estava na Ordem do Dia da 7ª Sessão Ordinária para 
apreciação do plenário; Emenda modificativa é do próprio autor do Projeto, vereador 

Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV)

volvendo o DSR – Descan-
so Semanal Remunerado 
– dos servidores da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba”. Daniel Ramos relatou, 
entre outras informações, 
que a Ação Coletiva Tra-
balhista iniciou-se em 30 
de abril de 2008 e já se ar-
rasta há cerca de 10 anos 
e que a Prefeitura de Pin-
damonhangaba pretende 
iniciar o pagamento em 
2019. Segundo o dirigen-
te, o montante a ser pago 
– corrigido – gira em tor-
no de R$ 30 milhões para 
os quase 2.800 funcioná-
rios que trabalhavam em 
regime de DSR (Descanso 
Semanal Remunerado). 

Daniel Ramos solicitou 
apoio e empenho dos vere-
adores para que a questão 
seja resolvida o mais de-

versos assuntos da área de 
sua competência, entre os 
quais, a enorme quanti-
dade de buracos em vias 
públicas da cidade, a ma-
nutenção das estradas da 
zona rural e as obras em 
andamento no município. 

Após o questionamento 
dos vereadores, e com o in-
tuito de explicar a questão 
da quantidade de buracos 
na cidade, Marcela Mo-
reira Dias enfatizou que 
foi concluído no dia 11 de 
março, um relatório onde 
consta o mapeamento de 
2000 buracos nos diver-
sos bairros do município. 
A Secretária esclareceu 
que “em 2 meses foram ta-
pados cerca de 540 bura-
cos mas ainda precisamos 
fazer mais. O Secretário 
Adjunto, Carlos Eduar-
do frisou que “a meta da 
Secretaria de Obras é ta-
par todos os buracos até 
o meio do ano, ou seja, 
até junho de 2019. A nos-
sa meta é arrojada mas é 
executável”. “Estamos se-
guindo rigorosamente este 
planejamento com os re-
cursos que temos”, obser-
vou Carlos Eduardo. To-
dos os vereadores pediram 
à Secretária que dê uma 
atenção especial ao Anel 
Viário, uma vez que os 
buracos estão aumentan-
do a insegurança de quem 
trafega nesta via. Marcela 
Dias também mostrou aos 
vereadores que agora com 

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

 

ORDEM DO DIA
8ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
18 de março de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 123/2018, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola, que “Determina a disponibilização, por meios eletrônicos, 
das leis, decretos, portarias e outros atos normativos do Município de Pin-
damonhangaba pelo Poder Executivo”. (Apresentada Emenda)
II. Projeto de Lei n° 21/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Ins-
titui no âmbito do município de Pindamonhangaba, o DIA MUNICIPAL DE 
DOENÇAS RARAS”.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores                                                                              
no livro próprio.
Tribuna Livre: Sr. Juliel Modesto de Araujo
Assunto: Explanar acerca da importância da modernização de dispositivos 
jurídico-normativos que viabilizem a participação popular na formulação, 
controle e execução de políticas públicas em Pindamonhangaba, com destaque 
para o próprio artigo 269 do Regimento Interno da Câmara Municipal que 
cria óbices para a ampla manifestação.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 123/2018 - Esta proposta 
tem por objetivo tornar as ações dos agentes públicos mais transparentes. 
Neste caso, pretende-se possibilitar a todos os cidadãos o fácil acesso aos atos 
normativos de diversas naturezas, como leis, decretos e portarias expedidas ou 
sancionadas pelo Poder Executivo. Atualmente, apenas é possível visualizar 
decretos e portarias no site da Câmara Municipal de Vereadores, entendemos 
que o órgão expedidor deve assumir a responsabilidade de publicar tais atos 
normativos para dar mais transparência e celeridade a esse procedimento. 
Ademais, com o presente projeto, estabelece-se o prazo de 24 horas para a 
disponibilização dos atos normativos, a contar da publicação dos mesmos, a fim 
de que a comunidade possa ter o conhecimento de forma rápida e, se possível, 
imediata do conteúdo dos mesmos.
Projeto de Lei nº 21/2019 - Esta propositura tem por objetivo inserir a nossa 
comunidade nesse movimento mundial que instituiu o último dia do mês de 
fevereiro como data comemorativa de doenças raras. A criação desta data tem 
por objetivo despertar a atenção de todos para as doenças raras que afetam a 
vida de mais de 13 milhões de brasileiros. Além do que as pessoas com doenças 
raras enfrentam grandes dificuldades, sejam elas sociais, ou psicológicas, tendo 
em vista que o preconceito contra os sintomas físicos raros é frequente.

pressa possível. “Agradeço 
aos vereadores que estão 
lutando pelos servidores 
da cidade”, enfatizou o 
sindicalista. Ele observou 
que “já conversou com o 
prefeito em outra oportu-
nidade e ele (prefeito) quer 
pagar a dívida, inclusive 
pediu para a secretaria da 
Fazenda e Orçamento agi-
lizar o processo”. Daniel 
Ramos concluiu afi rman-
do que “os servidores es-
tão aguardando por muito 
tempo pelo recebimento 
do valor e esperamos que 
dê tudo certo. É um direito 
nosso”.

Convocada,
Secretária de Obras 
comparece à sessão
A sessão ordinária tam-

bém contou com a parti-
cipação da Secretária de 
Obras e Planejamento da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Marcela Fran-
co Moreira Dias e de seu 
Secretário Adjunto, Car-
los Eduardo dos Santos. 
Ambos compareceram ao 
plenário em atendimen-
to à solicitação feita por 
meio do Requerimento 
nº 451/2019, do vereador 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR), 
e aprovado na sessão do 
último dia 26 de feverei-
ro. Por mais de 1 hora e 
10 minutos, Marcela e 
Carlos Eduardo foram 
questionados por vários 
parlamentares sobre di-

a chegada da massa asfál-
tica “à quente” a situação 
deverá melhorar, com 
uma produtividade e qua-
lidade bem melhor do que 
o “asfalto a frio”.

Na área rural, que tam-
bém tem recebido críticas 
da população, Carlos Edu-
ardo informou aos parla-
mentares que já foi feito 
um levantamento das ne-
cessidades de maquinário 
e recursos humanos para 
atuar na recuperação das 
estradas rurais. “Nesta 
semana assinamos uma 
ata para alugar os equipa-
mentos - retroescavadeira, 
pá carregadeira, cascalho, 
etc – e penso que podere-
mos melhorar em muito 
essa situação”, afi rmou o 

secretário adjunto. 
Segundo Carlos Eduar-

do, a área rural foi dividi-
da em 4 trechos grandes 
– Piracuama, Ribeirão 
Grande, Moreira Cesar e 
Goiabal – e isso facilita-
rá o nosso trabalho. Ele 
ressaltou que a principal 
meta é fortalecer o traba-
lho nas estradas que são 
“rota de leite, rota escolar 
e rota de ônibus” visando 
dar maior tranquilidade 
para os moradores. “Te-
mos um trabalho árduo. 
Estamos trabalhando com 
uma organização e muito 
empenho em atendimento 
às demandas nas áreas ur-
banas e rural”, fi nalizou a 
Secretária Marcela Morei-
ra Dias.

Tribuna Livre: Daniel Ramos 
dá explicações sobre o DSR 
dos servidores municipais

A Secretária de Obras e Planejamento Marcela Franco Moreira 
Dias e o Secretário Adjunto Carlos Eduardo dos Santos
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ulturaC
“Dia do Artesão” será comemorado 
com baile retrô na Praça

“Festival de Graffi  ti” 
acontece neste domingo

O dia 19 de março 
foi instituído pela 
ONU para celebrar 
o “Dia do Artesão” 
e, para comemorar a 
data, o Fundo Social 
de Solidariedade, com 
apoio da Prefeitura, 
realiza, neste sábado 
(16), o evento “Arte 
Encanto Dançante”. 
Será a partir das 18 
horas, na Praça Sete de 
Setembro, com entrada 
gratuita.

Para a festa, estão 
sendo organizadas 
uma grande feira de 
artesanato, ao som de 
DJ com os sucessos 
retrô dos anos 80 e 90. 
Dançarinos de toda a 
cidade estão convidados 
a participar do evento 
comemorativo. Haverá, 
ainda, uma praça de 
alimentação com food 
trucks.

Para a presidente 
do Fundo Social 
de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, 
a comemoração é 
importante para 

homenagear e prestigiar 
os artesãos da cidade. 
“A profi ssão de artesão 
é uma atividade antiga 
e que merece todo o 
nosso respeito, por 
toda a sua importância 
para o folclore, cultura 
e desenvolvimento 
do nosso país”, 
destacou. “Este evento 
foi pensado para 
fomentar a economia 
e proporcionar um 
momento de lazer 
para os artesãos e 
população”.
Apoio ao artesanato

O “Projeto Arte 
Encanto”, do Fundo 
Social de Solidariedade, 
é um reforço positivo 
no apoio aos artesãos 
da cidade. A loja Arte 
Encanto, instalada 
pelo Fundo Social 
de Solidariedade, no 
Shopping Pátio Pinda, 
registra sucesso de 
vendas e faturamento, 
que é revertido aos 
próprios artesãos, 
que comercializam sua 
produção e se revezam 

no atendimento ao 
público. O local é, ainda, 
referência para outras 
cidades, que se inspiram 
no projeto do Fundo 
Social de Pinda.

De janeiro a dezembro 
de 2018, o rendimento 
da loja foi total de R$ 

152.672,80. Lembrando 
que este balanço é apenas 
referente à loja, não 
estão inclusos os ganhos 
referentes às feiras e 
participações em eventos.

A presidente do 
Fundo Social explica 
que a valorização e 

o investimento nos 
artesãos fazem parte 
da estratégia de gestão 
da prefeitura em 
fomentar a economia 
criativa. “Desde que 
assumimos o Fundo 
Social, uma das nossas 
prioridades foi investir 

como nunca se fez 
para incentivar os 
artesãos da cidade. 
Implementamos uma 
loja de qualidade e 
praticamente em todos 
os eventos inserimos 
a participação dos 
artesãos locais”.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

*** 
Neste domingo (17), 

acontece o “Festival de 
Graffi  ti” do Projeto “Mu-
seu Aberto Arte Urbana 
Caipira”, a partir das 8h, 
no bairro Araretama. O 
projeto é aprovado pelo 
edital Proac municípios 
junto ao Departamento de 
Cultura de Pindamonhan-
gaba.

De acordo com o pro-
dutor e idealizador do 
projeto, Jorge Voiola, 
os eventos de graffiti já 
são realizados por eles 
desde 2016 de forma in-
formal. “A ideia é levar 
a cultura hip hop para 

os extremos da cidade”, 
completou.

Quem participa são ar-
tistas de renome do graffi  ti 
que foram pré-seleciona-
dos através de portfólio. 
O projeto tem o objetivo 
de construir nos muros do 
bairro diversos murais de 
forma que os moradores 
locais tenham contato di-
reto com a arte urbana.

O festival de graffi  -
ti também contará com 
shows de mc’s da cidade e 
batalha de rimas. 

O evento acontecerá na 
rua Raimundo de Souza 
Martins, Residencial das 
Américas – Araretama. O 
Festival é gratuito e aberto 
a todos os públicos.

Projeto “A Praça é Sua” 
divulga edital para seleção 
de artistas do Vale 
O Ministério da 

Cidadania e o Insti-
tuto CCR apresen-
tam o projeto “A 
Praça é Sua”. Com o 
patrocínio da CCR 
Nova Dutra, realiza-
ção da Cristiana Gi-
menes Produções e 
incentivo da Lei Rou-
anet, o projeto vai 
proporcionar um dia 
de atividades cultu-
rais gratuitas com di-
ferentes linguagens 
artísticas, em praças 
de sete cidades da 
região do Vale do Pa-
raíba. 

A Cia. “Em Cena 
Ser” será responsá-
vel por performances 
literárias e ofi cinas 
de artes visuais. Para 
as apresentações de 
música e artes cêni-
cas, haverá uma se-
leção de trabalhos 
de artistas da região.  
A responsável pelo 
projeto, Cristiana Gi-
menes, explica que o 
objetivo do edital é 
“fomentar a econo-
mia criativa local e 
difundir as manifes-
tações artísticas da 
região”. 

Podem se inscrever 
no edital, grupos/ar-
tistas profi ssionais ou 
amadores que atuem 
na região do Vale do 
Paraíba, nas áreas de 
teatro, circo, dança, 
música ou linguagens 
híbridas, inclusive tra-
dições populares. As 
inscrições poderão ser 
realizadas até o dia 7 

de abril e o edital com-
pleto pode ser acessa-
do no site: www.cul-
turaparatransformar.
com. 

O Instituto CCR é 
uma entidade priva-
da, sem fi ns lucrativos, 
criada em 2014, com o 
objetivo de estruturar 
a gestão de projetos 
sociais, culturais, am-

bientais e esportivos 
apoiados há mais de 
dez anos pela empre-
sa, por meio de suas 
concessionárias. No 
estado de São Paulo, 
o Grupo CCR conta 
com a concessionária 
CCR Nova Dutra, res-
ponsável pela gestão 
da Rodovia Presidente 
Dutra.

Evento 
contará com 

grafi teiros, 
mc´s, 

batalha 
de rimas e 
muito mais

Divulgação
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RESOLUÇÃO Nº 21, de 13 de março de 2019. 

Retifica a Resolução nº 20, de 12 de março 
de 2019, que dispõe sobre a relação de 
projetos apresentados e aprovados em 
atendimento ao Edital nº 01/2019 – FMI – 
Fundo Municipal do Idoso, autoriza o 
repasse de recursos via FMI, e dá outras 
providências. 
 

              O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 
4.492/2006, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da Lei nº 5.221/2011. 
               Considerando a deliberação da 3ª reunião ordinária, ocorrida em 7 de março 
de 2019. 
   Considerando a necessidade de correção de dispositivo da Resolução nº 20, de 
12 de março de 2019. 
 
Resolve: 
Art. 1º -Alterar o quadro constante do artigo 1º, parágrafo 2º, da Resolução nº 20, de 12 
de março de 2019, para alterar o valor do repasse aprovado para a execução do Projeto 
Casa Dia, de R$ 312.000,00 para R$ 100.000,00, conforme segue: 
 
“Art. 1º - (...) 
Parágrafo 2º: Os projetos referentes ao quadro abaixo seguem aprovados, contudo, os 
repasses para financiamento dos mesmos ficam condicionados a eventual 
suplementação do orçamento vigente. 
 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade - Proponente PROJETO 
Valor inicial estimado para 

financiamento integral 
(R$) 

Lar Irmã Terezinha 
CASA DIA 100.000,00 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 237.200,00 

TOTAL  337.200,00 
 
Art. 2º - As demais disposições contidas na Resolução nº 20, de 12 de março de 2019 
permanecem inalteradas. 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do CMI – Gestão 2017/2019 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 
 
 
 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “2ª Reunião ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 - Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 - Recursos do FUNDEMA de 2018 e previsão FUNDEMA para 2019; 

03 – Considerações dia Mundial da Água; 

04 – Tour pela Estação de Tratamento de Água; 

 
 
Data:  22/03/2018 (sexta-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 
 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 29 de março de 2019, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2019/2020. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada 01 (uma) horas mais tarde 
com qualquer número de associados presentes, conforme 
artigo 19º do Estatuto da Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 13 de março de 2019 
 
 
 
 
 

 
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO PRESENCIAL 212/2018 (PMP 32387/2018)

Foi fi rmado o contrato 009/2019, de 12/02/2019, para “contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de assistência a saúde multiprofi ssional 
continuada na modalidade de “home care”, pelo período de 12 (doze) meses”. no 
valor de R$ 213.840,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante a Sra. 
Valeria dos Santos, e pela contratada, empresa Silva & Silva Assistência a Saúde 
Ltda., o Sr Luis Carlos Santos da Silva.

*** ADIAMENTO SINE-DIE ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 (PMP 7126/2019) 

A prefeitura comunica que o Pregão Presencial nº. 022/2019 que cuida da “contratação 
de empresa especializada para realização de concurso publico na Prefeitura”, fi ca 
ADIADO SINE-DIE a pedido da Secretaria Municipal de Administração. 

 
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2018 (PMP 33392/2018) 

Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de captura 
e transporte municipal de animais de grande porte, com Platão de 24 horas pelo 
período de12 (doze) meses”, com entrega dos envelopes até dia 28/03/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 (PMP 04852/2019) 

Para “aquisição de refeições diárias ininterruptas (almoço e janta) para o Corpo de 
Bombeiros do Município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/2018 (PMP 32464/2018) 

Para “aquisição de microcomputador completo, impressora, projetor multimídia e 
estabilizador”, com entrega dos envelopes até dia 28/03/19 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

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 186/2018 de 
“aquisição deCDs, DVDs, cartuchos e tonners, a fi m de atender a prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 26/02/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 104/2019 Empresa: L&C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
ATA nº 105/2019 Empresa: R. A. MANCO SERVIÇOS ME
ATA nº 106/2019 Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
ATA nº 107/2019 Empresa: TREMA BRASIL LTDA ME

COOPERPINDA–COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ 01.123.817/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1ª, 2ª E 3ª 
CONVOCAÇÃO

A COOPERPINDA – COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE PINDAMONHANGABA, 
CONVOCA SEUS ASSOCIADOS PARA COMPARECEREM A ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ EM SUA SEDE SOCIAL SITO À AVENIDA DR. 
JORGE TIBIRIÇA, 472, CENTRO DE PINDAMONHANGABA, ÀS 12:00 HORAS 
DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, COM 2/3 (DOIS 
TERÇOS) DOS SEUS ASSOCIADOS; CASO ESSE NÚMERO NÃO SEJA ATINGIDO, 
REUNIR-SE EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 13:00 HORAS, COM METADE 
MAIS UM DE SEUS ASSOCIADOS, OU EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00 
HORAS COM O MÍNIMO DE 10 ASSOCIADOS, PARA TRATAR O SEGUINTE:        
ORDEM DO DIA:
A) APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO 2018;
B) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL;
C) DEBATE SOBRE OS PLANOS PARA O EXERCÍCIO 2019;
D) OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SOCIEDADE.

PINDAMONHANGABA, 14 DE MARÇO DE 2019.
ANTONIO KAWAKAMI

PRESIDENTE

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro,

CEP. 12.410-010 CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os 
associados para a Assembleia Geral à realizar-se no dia 31 de março de 2019 às 
17h30, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, 
centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3 
(um terço) dos associados ou às 17h45, em segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes na sede da instituição. Pauta: Apreciação e 
Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2018 com o parecer do Conselho Fiscal, 
conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da Instituição. Pindamonhangaba, 
14 de Março de 2019.

Benedita Aparecida de Souza Ribeiro
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.636, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
Constitui a 9ª Conferência Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das 
atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, art. 183 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba e a Lei Municipal 
nº 2.533, de 21 de maio de 1991,

DECRETA:

 Art. 1º Fica convocada a 9ª Conferência Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba, “Dr. Edson Carlos Fraga da Silva” com o tema 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do 
SUS”, a realizar-se nos dias 05 e 06 de abril de 2019, nos horários e locais a seguir 
indicados:

Dia 05 de abril de 2019 (abertura)
Horário: das 18:00 as 22:00 horas
Local: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Endereço: Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 260 – Jardim Boa Vista Pindamonhangaba

Dia 06 de abril de 2019
Horário: das 8:00 as 18:00 horas
Local: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Endereço: Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 260 – Jardim Boa Vista Pindamonhangaba

Art. 2º Constitui a Comissão Organizadora da 9ª Conferência Municipal de Saúde:
Presidente: Rogério Ramos 
Vice-Presidente: Miguel Jacob
Secretário Adjunto: Lauro de Oliveira Nascimento
Secretária Geral : Meilai Jesus Shen
Coordenador Geral: André Luiz Correa Veronez

Comissão Organizadora:
I- Representantes Gestores/Prestadores:
- Mariana Prado Freire
- Eurico Aguiar e Silva

II- Representantes Trabalhadores de Saúde
 -  André Luiz Correa Veronez
 -  Meilai Jesus Shen
III- Representantes Usuários
 - Rogério Ramos
 - Miguel Jacob
 - Lauro de Oliveira Nascimento
 - Salvador Batista dos Santos

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
06 de março de 2019. 
     
Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde 

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de março de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.182, DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve Retifi car a Portaria Geral nº 5.138, de 03 de janeiro de 2019, 
onde se lê “Patricia Mathia Ribeiro” leia-se “Patricia Mathia Vieira”.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2019.

Isael Domingues                                   
Prefeito Municipal                    

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2019,

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.206, DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a criação dos empregos de Diretor de Escola do Quadro da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba 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 de aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados na estrutura de empregos públicos da Prefeitura Municipal, os empregos de 
Diretor de Escola, observando a nomenclatura, quantitativo, referência, atribuições e requisitos de 
ingresso fi xado nesta Lei.
§1º O quantitativo de empregos de Diretor de Escola criados e a referência salarial aplicável fi ca 
disposta no Anexo I desta Lei.
§2º O Anexo II desta Lei dispõe sobre as letras salariais aplicáveis, com quinquênios.
§3º O Anexo III desta Lei dispõe sobre as atribuições, carga horária e os requisitos mínimos para 
ingresso no emprego.
Art. 2º Os empregos públicos serão providos mediante aprovação em concurso público.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2019.

Isael Domingues                                            Fabrício Augusto Pereira
Prefeito Municipal                              Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de março de 2019.

                 Anderson Plínio da Silva Alves
      Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 133/2018

ANEXO I

ANEXO III

Atribuições e Exigências para o Cargo/ Emprego de Diretor de Escola
Descrição Sumária das Atribuições:
Administrar a escola e seus recursos humanos, materiais e fi nanceiros em consonância com a 
Secretaria Municipal de Educação.

Descrição das Atribuições:
I. Coordenar a elaboração do projeto políticopedagógico indireto, acompanhar e avaliar a sua 
execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho de Escola, observadas as 
diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação;
II - Elaborar o plano de trabalho da direção em conjunto com a secretaria da unidade escolar, 
indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos resultados e impactos da gestão;
III - Participar, em conjunto com a equipe escolar, da defi nição, implantação e implementação das 
normas de convívio da unidade educacional;
IV - Favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos segmentos da unidade 
educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto político- pedagógico;
V - Possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos administrativos e 
pedagógicos da unidade educacional;
VI - Prover as condições necessárias para o atendimento aos alunos com defi ciência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
VII - Implementar a avaliação institucional da unidade educacional em face das diretrizes, 
prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação;
VIII - Acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB e de quaisquer instrumentos avaliativos da aprendizagem dos alunos 
frente aos indicadores de aproveitamento escolar, estabelecendo conexões com a elaboração 
do projeto político-pedagógico, plano de ensino e do plano de trabalho da direção da unidade 
educacional, com vistas ao constante aprimoramento da ação educativa;
IX - Buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e administrativos da unidade 
educacional;
X - Planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação que favoreçam a 
formação de parcerias e que atendam às reivindicações da comunidade local, em consonância com 
os propósitos pedagógicos da unidade educacional;
XI - Promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem como programar 
atividades que favoreçam essa participação;
XII - Coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva participação da 
comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à melhoria da aprendizagem dos alunos 
e das condições necessárias para o trabalho do professor;
XIII - Promover a organização e funcionamento da unidade educacional, de forma a atender 
às demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo com as 
determinações legais;
XIV - Coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a:
a) folha de frequência;
b) fl uxo de documentos de vida escolar;
c) fl uxo de matrículas e transferências de alunos;
d) fl uxo de documentos de vida funcional;
e) fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas gerenciais, respondendo 
pela sua fi dedignidade;
f) comunicação às autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos casos de
doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas na unidade educacional;
XV - diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da unidade educacional sejam 
mantidos e preservados:
a) coordenando e orientando toda a equipe escolar quanto ao uso dos equipamentos e materiais 
de consumo, bem como a manutenção e conservação dos bens patrimoniais e realizando o seu 
inventário, anualmente ou quando solicitado pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação;
b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a comunidade a se 
corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos equipamentos escolares, informando aos 
órgãos competentes as necessidades de reparos, reformas e ampliações;
XVI - gerir os recursos humanos e fi nanceiros recebidos pela unidade educacional juntamente com 
as instituições auxiliares constituídas em consonância com as determinações legais;
XVII - delegar atribuições, quando se fi zer necessário.

Condições de Trabalho:
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

Exigências: 
- Licenciatura Plena em Pedagogia ou
- Pós-graduação stricto sensu em Educação; ou
- Pós-graduação lato sensu em Educação, de no mínimo 800 horas, nos termos da deliberação 
CEE n° 26/02 e deliberação CEE n° 53/05; e 
- Experiência mínima de 4 (Quatro) anos no Magistério.

MENSAGEM Nº 131 / 2018 
Dispõe sobre a criação dos empregos de Diretor de Escola do Quadro da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e dá outras providências.

Exmo. Sr.
Ver. Carlos Eduardo de Moura
DD. Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba/SP

Senhor Presidente,
Vimos, através do presente, trazer ao crivo desta respeitável Casa Legislativa o Projeto de Lei 
em anexo que “dispõe sobre a criação dos empregos de diretor de escola do quadro da prefeitura 
municipal de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Conforme sinalizado pelo Ilmo. Secretário de Educação no âmbito do Processo Administrativo n.º 
21.129/2017, o acórdão proferido na ADIn n.º 2247497-36.2016.8.26.0000 acabou por extirpar do 
ordenamento jurídico municipal a fi gura dos cargos de Gestores de Unidade de Educação Básica. 

Muito embora o Município tenha demonstrado que toda a fundamentação da ação tenha se 
inspirado na errônea intepretação das funções de “Gestor de Unidade de Educação Básica e 
Assessor Lúdico Pedagógico” como cargos em provimento em comissão, afi nal as leis impugnadas 
denominavam tais cargos como “FUNÇÕES DE CONFIANÇA” (cargos ocupados exclusivamente 
por servidores de carreira, após prévio processo de seleção, conforme dispõe o art. 15 e seguintes 
da Lei Municipal n. 5.318/2011), o E. Tribunal de Justiça, fi rmou entendimento diverso, culminando, 
desse modo, no reconhecimento de inconstitucionalidade das normas municipais questionadas. 

Interpostos os manejos recursais, inclusive Recurso Extraordinário endereçado ao Supremo 
Tribunal federal (STF), os mesmos foram inadmitidos, ocasionando o trânsito em julgado da 
demanda e a consequente necessidade de se fazer as adequações legislativas. 

Ocorre que em paralelo à tramitação da ADIn, de modo acautelatório, o Município cuidou de 
iniciar os tramites necessários para a regularização dos cargos combatidos (PA n.º 21.129/2017). 
Entretanto, o avanço do projeto esbarrou nas regras impostas pela lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/00), segundo a qual a extrapolação do limite prudencial impede, dentre outros, na criação 
de empregos e a consequente realização de concursos públicos:

Art. 22. A verifi cação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao 
fi nal de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

Inobstante as limitações decorrentes da queda de arrecadação, diversos esforços foram 
empenhados no sentido de garantir o equilíbrio das contas públicas, dentre elas a aprovação do 
PDV, redução de horas extras e enxugamento de contratos. Muito por isso, após o fechamento do 
último quadrimestre (05 a 08/2018) fi nalmente foi retomado o patamar prudencial, fator decisivo 
para criação dos cargos e consequente abertura de concurso público. 

Nos aspectos relacionados à rede de educação do município, é necessário destacar que a criação 
dos cargos postos nesta iniciativa são de fundamental importância para o desempenho de todas 
as tarefas de caráter burocrático-administrativo das unidades escolares, compreendendo desde o 
preenchimento da frequência de professores e demais funcionários, controle de entrada e saída de 
materiais e insumos pedagógicos, alimentícios e de higiene básica, até a solicitação de tais insumos 
ao setor de almoxarifado da Secretaria de Educação e Cultura, quando escassos. 

Ademais, são responsáveis legais pelo envio de documentos educacionais com fechamento de 
notas, boletins, registro da vida escolar dos alunos e funcional dos empregados, encaminhamentos 
de matrículas de alunos e também de transferências entre unidades escolares. 

Outro fator fundamental de atuação nas unidades escolares diz respeito ao planejamento, controle 
e execução dos recursos advindos do “Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE), do governo 
federal, além da organização e fi scalização das atividades da cozinha para a merenda escolar e 
organização da rotina dos serviços de limpeza. Essa lista desconsidera o atendimento ininterrupto 
de pais e mães na unidade, que ocorre por diversos motivos (desde a chamada por ocorrências na 
escola até a reivindicação de um ou outro atendimento ou orientação por parte da comunidade). Em 
resumo, são funções administrativas essenciais ao bom funcionamento das unidades escolares, 
que não podem deixar de ser criadas, sob o risco de comprometimento do projeto pedagógico de 
cada unidade, bem como da própria organização pedagógica municipal.

No mesmo sentido de relevância, sem prejuízo de ser uma necessidade imposta pelo E. TJSP, 
a criação dos citados cargos também é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado em 
decorrência das normas constitucionais e da LDB – Lei que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, Lei n.º 9.394/96.

Do ponto de vista orçamentário, atendendo aos requisitos do art. 16, I, da LRF anexamos à presente 
a estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro.

Portanto, Senhor Presidente, considerando tratar-se de matéria de extrema importância, é 
fundamental a aprovação do presente projeto, razão pela qual invocamos os dispositivos 
Regimentais e aqueles constantes na Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 44, a fi m de que a 
votação seja realizada em caráter de urgência, no menor tempo possível.

Na oportunidade, reiteramos a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração, homenagem 
que peço seja extensiva a todos os Nobres Vereadores que integram essa Casa de Leis.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO I 

 
 

EMPREGO NOVO 
NOMENCLATURA REFERÊNCIA SALÁRIO VAGAS 

DIRETOR DE ESCOLA 135 
 R$ 
5.301,07  70 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

Cargo e Emprego Provido por Concurso Público - Referências 
Cargos / 

Empregos 
Referência Letra Salarial (Salário + Quinquênio) 

A B C D E F G 

Diretor 
de Escola 

135 5.301,07 5.566,12 5.844,43 6.136,65 6.443,48 6.765,65 7.103,93 
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Retifi cando: 
A Anhanguera de 
Pindamonhangaba promove 
uma palestra sobre os 
direitos da mulher
Gratuito e aberto ao público, evento em 
alusão ao “Dia da Mulher” visa esclarecer 
dúvidas da população relacionadas ao 
Direito de Família, Lei Maria da Penha e 
Lei do Minuto Seguinte

A Anhanguera, de 
Pindamonhangaba, rea-
liza, no dia 15 de março, 
das 16 às 18 horas, uma 
palestra sobre os direitos 
da mulher, com o apoio 
da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), com 
representante da comis-
são da mulher advoga-
da. O objetivo é esclare-
cer possíveis dúvidas da 
população relacionadas 
à área do Direito que se 

refere às relações de fa-
mília – casamento, re-
gime de bens, divórcio, 
guarda dos fi lhos, entre 
outros. A ação é gratui-
ta e aberta ao público e 
acontece em referência 
ao “Dia Internacional 
da Mulher”. A palestra 
será ministrada pela ad-
vogada e doutoranda em 
Educação, professora 
Sônia Cantelmo.

Shopping recebe ação do “Dia Mundial do Rim”
Comemorado no mês 

de março, o “Dia Mundial 
do Rim” tem por fi nalida-
de aumentar a conscienti-
zação sobre a alta e cres-
cente presença de doenças 
renais em todo o mundo e 
a necessidade de preven-
ção. 

Isso porque, de acordo 
com a Sociedade Brasilei-
ra de Nefrologia, há 850 
milhões de pessoas com 
doença renal no Brasil. Os 
fatores de risco incluem 
diabetes, hipertensão, 
obesidade e sedentarismo, 
entre outros. 

Atenta a essa questão, 
a Nefrovale - Santa Casa, 
que, atualmente, atende 
cerca de 200 pacientes em 
tratamento de hemodiálise, 
realizará, em parceria com 
o Senac e com o Shopping 
Pátio Pinda, a campanha 
do “Dia Mundial do Rim”. 

A ação acontecerá nes-

te sábado (16), das 11 às 16 
horas, nas dependências 
do Shopping. Estão pre-
vistas atividades como: in-
formações sobre o funcio-
namento renal, aferição 

de peso e de altura para 
cálculo de IMC (Índice de 
Massa Corpórea), aferição 
de pressão arterial, teste 
de glicemia, orientação 
com equipe multiprofi s-

sional e distribuição de 
material educativo. 

A Nefrovale - Santa Casa 
convida a toda a população 
de Pindamonhangaba para 
participar desta atividade. 

Quando diagnosticada precocemente, a doença tem tratamento, com 
medicamentos, alimentação balanceada e hábitos saudáveis

“Programa Aula Extra” inicia atividades e atende 240 alunos 

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Professora Isabel do 
Carmo Nogueira, no bairro 
do Crispim, retomaram às ati-
vidades do “Programa Aula 
Extra”. Neste ano, a progra-
mação de ciências, artes e re-
creação, realizada no contra-
turno escolar, irá envolver 240 
estudantes do 1º ao 5º da rede 
municipal de ensino.

O programa, desenvolvido 
a nível global na Tenaris, visa 
a contribuir para o desenvolvi-
mento integral e de longo prazo 
dos alunos, focando em aspec-

tos como o autocontrole, o au-
toconhecimento, a capacidade 
de comunicação, de resolução 
de problemas e outras habilida-
des socioemocionais. O projeto 
busca estimular nos alunos o 
gosto pela pesquisa e pela bus-
ca da informação, contribuindo 
para o processo de aprendiza-
do. As atividades acontecem de 
segunda a quinta-feira.

“Para a Tenaris, investir em 
educação é fi rmar um compro-
misso com o futuro da comu-
nidade. Com programas como 
o ‘Aula Extra’, buscamos dar 

aos jovens as ferramentas para 
chegarem mais longe”, afi rma 
Bruna Bellis, responsável por 
Relações Comunitárias da Te-
naris no Brasil.

O projeto acontece em par-
ceria com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Para Júlio 
César do Valle, Secretário Mu-
nicipal de Educação, o projeto 
aprofunda as experiências das 
crianças no aprendizado. “O 
projeto potencializa as capa-
cidades dos alunos no período 
contra-turno e alia o conheci-
mento à teoria”, avalia ele.

Iniciativa é realizada pela Tenaris no município desde 2014 e envolve alunos do ensino básico, 
com o objetivo de desenvolver habilidades para a vida

Divulgação

Divulgação

“Dia do Consumidor”: Procon-SP celebra busca pelo 
equilíbrio e harmonia nas relações de consumo

O “Dia Internacional 
dos Direitos do Consumi-
dor” é comemorado em 15 
de março porque faz men-
ção ao famoso discurso 
do então presidente dos 
Estados Unidos, John Ke-
nnedy, em 15 de março de 
1962, quando, de acordo 
com relatos, o presidente 
disse que todo consumi-
dor tem direito, essen-
cialmente, à segurança, 
à informação, à escolha e 
a ser ouvido. O episódio 
tornou-se referência na 
defesa dos direitos dos 
consumidores em virtude 
do debate que surgiu após 
seu discurso. 

No Brasil, a Fundação 
Procon-SP é pioneira na 

defesa do consumidor e 
na proteção dos direitos 
do cidadão. Em Pindamo-
nhangaba, a unidade do 
Procon-SP – que mudou, 
recentemente, de sala –, 
presta atendimento à po-
pulação, buscando sem-
pre trabalhar o equilíbrio 
e a harmonia nas relações 
entre o consumidor e o 
fornecedor. 

“Nos últimos seis me-
ses, tivemos registradas 
756 Cartas de Informação 
Preliminar; que é uma 
forma rápida de tentativa 
no atendimento aos con-
sumidores. Desse total, 
727 tiveram baixas nos ar-
quivos. Ou seja, 96% dos 
casos registrados foram 

Em Pinda, atendimento do Procon está em nova sala, mas no mesmo prédio

solucionados sem a ne-
cessidade de abertura de 
reclamação”, conta a dire-
tora da unidade do Procon 
em Pindamonhangaba, 
Patrícia Mathia Vieira.

Patrícia salienta que, 
“além dos canais de aten-
dimentos pessoal, telefô-
nico e eletrônico do Pro-
con, a população possui 
uma plataforma desen-
volvida pela Secretaria 
Nacional do Consumidor, 
do Ministério da Justi-

ça, monitorada conjun-
tamente pelos Procon’s e 
demais órgãos do Sistema 
Nacional de Defesa do 
Consumidor, que torna 
possível a busca por so-
lução de confl itos de con-
sumo no conforto de suas 
casas, fornecendo, ainda, 
ao Estado informações 
essenciais à elaboração e 
implementação de políti-
cas públicas de defesa dos 
consumidores”, diz. Este 
canal é o site: https://

www.consumidor.gov.
br/.

“Procon Móvel” –  
Em prol ao “Mês do Con-
sumidor”, a Fundação 
Procon-SP levará ao esta-
cionamento da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o 
“Procon Móvel”. A ativi-
dade acontecerá nos dias 
27 e 28 de março, das 10 
às 16 horas. A prefeitu-
ra fi ca na avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 
1400. 

Mudança de sala – A 
unidade do Procon segue 
atendendo no mesmo pré-
dio, mas atualmente está 
na “antiga sala do Conse-
lho Municipal”, junto ao 
Pólo de Cursos do Fundo 
Social de Solidariedade. 
Avenida Albuquerque 
Lins, 138, bairro São Bene-
dito. O telefone de contato 
do local é: 3643-4099. Há 
também uma unidade do 
Procon na subprefeitura 
de Moreira César.

No dia 11 de março de 2019, 
o Código de Defesa do 
Consumidor completou 28 
anos de vigência, através da 
Lei 8078 de 11 de março de 
1991.

Divulgação
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Miss Brasil

Os empresários e organizadores de eventos de Pindamonhangaba Allan Fernandes e Eliade Estevam participaram, no 
último sábado, da Final do “Concurso Miss Brasil 2019”, na capital de São Paulo.

Eles assistiram ao desfi le das candidatas e viram a coroação da mineira Julia Horta, que irá representar o Brasil no  Miss 
Universo. Eles posaram com a nova miss e também com a Miss 2018, Mayra Dias, que passou o título para Júlia. 

Outra ex-miss que marcou presença na Final foi a Miss Brasil 2017, Nathalia Guimarães. Ela, que atua como atriz e apre-
sentadora, foi uma das juradas do concurso. 

Parabéns

Felicidade ao Pedro Mar-
condes, que comemorou seus 
11 anos no dia 12 de março. 
Recebe o carinho dos pais, 
Jota e Daniela, irmã Isabella, 
demais familiares e amigos. 

Muita alegria  

Para a gatinha Cecília Dias, que sopra velinha 
no próximo dia 18. Seus pais, seus avós, suas tias, 
tios, primos e amigos desejam alegria, saúde e 
bênçãos. 

Novo ciclo

Muita luz e alegria para o jornalista e 
músico Júlio Teberga, que fez aniversário 
no último dia 11. Ele recebe os cumpri-
mentos de toda a sua família, em especial 
da fi lha Catarina. 

Duplo parabéns

Para o abençoado casal Vanda e Cido: 
ele faz aniversário neste dia 15; e ela, no 
dia 19. Bênçãos infi nitas, luz e paz dese-
jam toda a sua família, seus fi lhos e seus 
netos. 

Tudo de bom

Quem também faz aniversário no 
próximo dia 18 é Pollyana Noronha. Que 
recebe os cumprimentos do esposo Ro-
drigo, do irmão Alexandre, da cunhada 
Cristiane, e de todo os seus amigos.

Bênçãos sem limite

Para Adalberto Del Olmo Silva, ani-
versariante do último dia 10. Ele recebe 
os parabéns da sua irmã Elizabeth, do 
seu cunhado Ademir, dos sobrinhos, dos 
sobrinhos-netos e de todos os seus fami-
liares. 

Muitas bênçãos

Para Paulo Faria (Almoxarifado 
Municipal), que completa mais um ano 
de vida no dia 18 de março. Todos os 
seus colegas de trabalho e seus familia-
res desejam sabedoria, saúde e muitas 
conquistas. 

Alegria infi nita 

Para alguém que é só alegria: Luis 
Ephigênio. Ele completa mais um ano de 
vida nesta sexta-feira (15), e recebe os 
parabéns de toda a sua família e amigos, 
em especial do Vrady e da Lú. 

Muita música e boas produções  

Para o músico e editor Rafael Cava-
lheiro, que sopra velinhas neste sábado 
(16). Seus pais, seu irmão, seus fami-
liares e amigos desejam tudo de bom. 
Felicidades, Rafa!

Felicidades

Para Ester Fernandes, aniversariante 
do dia 13 de março. Recebe os parabéns 
de toda sua família e amigos.

Parábens!

Donos de um humor ímpar e com ótimo astral, os eternos parceiros 
de balada e de trabalho na Câmara de Pindamonhangaba, Ricardo 
“Colega” Augusto e Rodrigo “Bolinho” Moreira comemoraram com 
muita festa os seus “aniversários”. Rodrigo completou mais um ano 
no dia 09, e Ricardo no dia 12 de março! Parabéns!!!!

Parabéns

Para o Luiz Gustavo, que comemorou 10 
anos no dia 11 de março. Ele recebeu os votos de 
felicidades dos amigos, da vovó Masé, do vovô 
Paulinho, dos papais Tatiane e Marcos, dos 
padrinhos Erika e Júnior e do priminho João 
Paulo. Deus abençoe o Gu e lhe dê muita saúde.
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