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Tráfego de caminhões na
cidade terá novas regras
A Prefeitura de Pindamonhangaba inicia a implantação do Sistema de Controle e
Gestão dos Transportes de Cargas. O princi-

pal objetivo é organizar a circulação de veículos no trânsito da cidade, principalmente
veículos pesados e de grande porte nos aces-

sos urbanos, e assim melhorar a ﬂuidez do
tráfego.
PÁGINA 2
Imagem meramente ilustrativa / Internet

Pinda integra
comissão de
segurança do
“Caminho da Fé”

Além de ser um dos maiores
trechos do “Caminho da Fé”,
Pindamonhangaba integra, desde o ﬁm de fevereiro, a Comissão de Gestão de Segurança da
rota de peregrinos.
PÁGINA 2

Equipe de
Natação traz
35 medalhas
para a cidade
No último sábado (16),
os nadadores da equipe da
Semelp/A.A Ferroviária,
participaram do “Torneio
Regional de Petiz à Sênior” de natação, em São
José dos Campos.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21º
Os veículos de Pindamonhangaba estarão isentos, desde que devidamente cadastrados pelo Departamento de Trânsito e Mobilidade

Concurso coroará
“Miss Plus Size 2019”
Com objetivo de valorizar a beleza da mulher
brasileira, independentemente de padrões, o
concurso “Miss Plus Size

2019” elegerá a nova miss
com manequim acima do
44. O projeto foi idealizado pelo empresário e
promotor de eventos pin-

29º

UV 11

PANCADAS DE CHUVA À TARDE

Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

Isabela Nogueira se sagrou
bi campeã paulista com a
medalha de ouro na categoria
Infanto Juvenil A

damonhangabense Allan
Fernandes e contará com
candidatas de todo o Vale
do Paraíba e até de outros
estados.
PÁGINA 6
Divulgação

Atletas de Pinda conquistam pódio
no “Campeonato Paulista de Jiu Jitsu”
O concurso terá sua quinta edição na próxima semana e
elegerá a “gordinha mais bonita de Pindamonhangaba”

ERRAMOS
Divulgação

A lutadora pindamonhangabense Isabela Nogueira, alcançou o bi campeonato da categoria Infanto Juvenil A, no Campeonato Paulista de Jiu Jitsu.
No masculino, os atletas Anderson Montanha e Diego Shimoda também
conquistaram o pódio, com medalhas de bronze.
PÁGINA 3

INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO GRATUITA SÃO PARA CÃES
Na edição de ontem divulgamos
que estão abertas as inscrições para
castração de cães e gatos. A informação, contida no título e também no
editorial do jornal, está equivocada.
A Prefeitura realiza a castração
gratuita de cães, no ﬁnal do mês, no
bairro Cidade Nova. DESTA VEZ, NÃO

SERÁ FEITA A CASTRAÇÃO DE GATOS,
SOMENTE DE CÃES. Serão atendidos
400 cães.
Os proprietários interessados deverão procurar a Prefeitura de 20 a 26
de março para realizar a inscrição.
As cirurgias serão realizadas no
sábado (30) e no domingo (31). Neste

terceiro mutirão, serão atendidos os
bairros: Cidade Nova, Feital, Jardim
Eloyna, Campinas, Jardim Regina,
Triângulo e Goiabal.
A ação é promovida pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde.
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Editorial
Muito além do manequim

C

om objetivo de valorizar a beleza da mulher
brasileira, independentemente de padrões, um
concurso, organizado por um pindamonhangabense – com apoio da Prefeitura –, é voltado para
mulheres com manequim acima de 44, de todo o Vale
do Paraíba, além de outros estados como Rio de Janeiro e Ceará (que tem candidatas este ano).
A seletiva já está em sua quinta edição e, como os
organizadores defendem: o projeto é diferente porque
não visa apenas à vitória ou o título da candidata,
mas a transformação da mulher e a valorização da
sua autoestima.
As candidatas participam de uma programação
diferenciada, que conta com diversas atividades como
palestras com nutricionistas, psicólogas, oﬁcinas de
maquiagem e passarela, ensaio fotográﬁco, além de
um ‘city tour’ por Pindamonhangaba e um jantar de
gala.
Numa época em que a intolerância; a falta de
respeito às escolhas alheias e os estereótipos ditam as
regras de uma sociedade cada vez mais superﬁcial,
ter um evento pensado em quem não está no dito “padrão comum de beleza” é fundamental para suscitar
diálogos.
Falar de ‘miss plus size’ é debater conceitos sobre
saúde, beleza, moda, trabalho e aceitação, entre outros temas.

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** CONTRATO ***
PREGÃO PRESENCIAL 213/2018 (PMP 32391/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 012/2019, de 25/02/2019, para “aquisição de ventiladores de parede para atender demanda de escolas e creches do município
de Pindamonhangaba”. no valor de R$ 32.375,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr. Julio Cesar Augusto do Valle, e pela contratada,
empresa PS Company Comércio de Eletrônicos Ltda.., o Sr Gustavo Bariola
Nogueira de Oliveira.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 334/2015 (PMP 36526/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 08/02/2019, ao contrato 029/2016,
que cuida de “contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar, compreendendo fretamento continuo de veículos convencionais e
adaptados”, para prorrogação até 11/02/2020, e reajuste de 2,9936%, conforme
variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 8.135.049,86, assinando pela contratante o Sr Julio Cesar Augusto do Valle, e pela contratada,
empresa Antunes & Antunes Transporte Escolar Ltda. ME, o Sr. Jose Carlos
Antunes.
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Prefeitura inicia implantação
do Sistema de Controle e Gestão
dos transportes de cargas
A Prefeitura de Pindamonhangaba inicia, a partir da publicação do decreto nº 5635, de 12 de
março de 2019, a implantação do
Sistema de Controle e Gestão dos
Transportes de Cargas. O principal
objetivo é organizar a circulação
de veículos no trânsito da cidade,
principalmente veículos pesados e
de grande porte nos acessos urbanos, e assim melhorar a fluidez do
tráfego nas vias de trânsito rápido
e evitar danificação da pavimentação asfáltica e de calçadas e, em
especial, diminuir os riscos de acidentes.
A Secretaria de Segurança Pública está à frente desta ação, e destaca
que os veículos de Pindamonhangaba estarão isentos, desde que devidamente cadastrados pelo Departamento de Trânsito e Mobilidade.
Para os caminhões licenciados no

município de Pindamonhangaba,
ou com placa de outra cidade e cuja
pessoa física ou jurídica de seu proprietário ou condutor, seja residente ou sediada na cidade, o cadastro
deverá ser realizado por meio do
sistema eletrônico, com validade de
doze meses.
Para os caminhões com placa de
outras cidades o cadastro deverá ser
realizado por meio do sistema eletrônico, mediante comprovação de
nota ﬁscal ou manifesto de carga endereçada ao Município de Pindamonhangaba, com prazo de validade limitado a realização do ato especíﬁco
informado.
Para requerer Autorização Especial para o Trânsito de Caminhões (AETC) deverão ser apresentadas cópias dos seguintes
documentos: Carteira de identidade e CPF do beneficiário, no caso

Pinda integra comissão de
segurança do “Caminho da Fé”
Além de ser um dos maiores trechos do “Caminho da Fé”, Pindamonhangaba integra, desde o ﬁnal de
fevereiro, a Comissão de Gestão de
Segurança da rota de peregrinos.
De acordo com informações da
Associação dos Amigos do Caminho
da Fé, a segurança do peregrino é
prioridade. Com a formação da comissão, o intuito é buscar soluções e
estratégias de maximizar a seguran-

ça dos peregrinos nos trechos mapeados e considerados vulneráveis ao
longo do caminho.
Pindamonhangaba é representada, na comissão, pela secretária
Adjunta de Cultura e Turismo, Ana
Lúcia Gomes Araújo, o secretário
de Segurança Pública, José Sodário
Viana e o assessor de Turismo, Fábio Vieira.
Os resultados da reunião da coDivulgação

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 (PMP 06037/2019)
A autoridade superior homologou, em 12/03/2019, e adjudicou a licitação
supra, que cuida de “aquisição de cascalho de tremonha para ser utilizado
em diversos locais no município de Pindamonhangaba”, em favor da empresa
Sociedade Exportiva Extrativa Dolomia Ltda., o item 01, no valor unitário de R$
42,00.
*** 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 REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2019 (PMP 07865/2019)
Para “aquisição de lanches para a Secretaria de Saúde”, com entrega dos
envelopes até dia 01/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2019 (PMP 07869/2019)
Para “aquisição de tinta a ser utilizada em diversos locais no município de
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 02/04/19 às 08h e início
da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2019 (PMP 07889/2019)
Para “aquisição de material hidráulico a ser utilizado em diversas obras do
município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/19
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019 (PMP 07895/2019)
Para “aquisição de cabos para rede de internet e ﬁos de telefone (área
interna e área externa)”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/19 às 14h e
início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019 (PMP 07901/2019)
Para “aquisição de aduelas (blocos em cunha) para serem utilizados em diversas obras do município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes
até dia 04/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019 (PMP 07903/2019)
Para “aquisição de materiais de apoio pedagógico para o 5º ano do ensino
fundamental”, com entrega dos envelopes até dia 04/04/19 às 14h e início da
sessão às 14h30.

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 (PMP 07920/2019)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, transporte e entrega de jornais Tribuna do Norte”, com entrega dos envelopes até dia 02/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

No início deste mês,
a equipe de técnicos
da Secretaria de Assistência Social, realizou
mutirão de visitas a
diversos jovens beneficiários do programa Ação
Jovem, tendo como o
objetivo principal atualizar e regularizar a
situação dos assistidos
pelo 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 trabalho. Atende jovens de 15 a 24 anos de
idade com renda familiar mensal de até um
salário mínimo e meio
por pessoa. O objetivo
do programa é evitar
a evasão escolar e dar
oportunidades, além de
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missão formada pelos representantes do setor de turismo dos municípios de Potim, Pindamonhangaba,
Guaratinguetá e Campos do Jordão,
além da Polícia Militar da região e
dos parceiros e representantes da
AACF já estão sendo avaliados pra
serem colocados em prática. Em
breve, ações efetivas para curto, médio e longo prazos irão maximizar a
segurança dos peregrinos do Caminho da Fé.
O “Caminho da Fé” (Brasil), inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela (Espanha), foi
criado para dar estrutura às pessoas
que sempre ﬁzeram peregrinação ao
Santuário Nacional de Aparecida,
oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio e infraestrutura.
Desde 2016, a Rota é composta por cerca de 970 km, dos quais
aproximadamente 500 km atravessam a Serra da Mantiqueira por
estradas vicinais, trilhas, bosques e
asfalto, proporcionando momentos
de reﬂexão e fé, saúde física e psicológica e integração do homem com a
natureza.

Assistência Social realiza mutirão de
visitas para usuários do “Ação Jovem”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 (PMP 07916/2019)
Para “aquisição de material hidráulico a ser utilizado no PSF Ribeirão Grande”, com entrega dos envelopes até dia 01/04/19 às 14h e início da sessão às
14h30.

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.

de pessoa física; CNPJ da empresa
beneficiária e CPF do representante com poderes de administração,
no caso de pessoa jurídica; Contrato social e última alteração, no
caso de pessoa jurídica; Certificado de Registro de Licenciamento
do Veículo; e Procuração específica, quando for o caso.
Todos os detalhes e mais informações estão no decreto nº 5635,
de 12 de março de 2019, que também pode ser consultado no site da
Prefeitura (www.pinda.sp.gov.br)
ou diretamente no Departamento
de Trânsito e Mobilidade, telefone
3644-5300.
Em breve, será lançado um aplicativo para auxiliar nessa organização. Por meio dele, o motorista poderá fazer o cadastro de seu veículo
e ter acesso a todas as informações
necessárias.

pagar mensalmente um
benefício de transferência de renda.
A secretária de Assistência Social, Ana
Paula Miranda, explica
que para ter direito ao
benefício o responsável
deve inscrever todo grupo familiar no Cadastro
Único. A partir daí,
mensalmente é divulgada a relação dos jovens
elegíveis ao programa
pelo site do CadÚnico
(http://cadastrounicopinda.blogspot.com/).
Também são realizadas
medidas para localizar
os jovens por meio de
cartas, ligações telefônicas e visitas domiciliares. Depois é só procurar o técnico do Cras
(Centro de Referência
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
magnético é gerado
pelo Banco do Brasil
nominal ao jovem após
vinculação ao programa. Para participar

e permanecer no programada idealizado
pelo Cras é necessário
participar das atividades socioeducativas
oferecidas.

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 148 (cento e quarenta e oito) médicos cooperados da UNIMED DE
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no auditório do Hospital 10 de Julho, à
Avenida Aristides Joaquim de Oliveira, 115 – bairro N.S. do Perpétuo Socorro, em
Pindamonhangaba-SP, para melhor acomodação, no dia 4 de abril de 2019, às 18 h em
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em
segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e às 20 h em
terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. APROVAR INVESTIMENTO NO VALOR APROXIMADO DE R$1.500.000,00,
COM FINANCIAMENTO DE CERCA DE 80% VIA DESENVOLVE-SP,
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO
HOSPITAL 10 DE JULHO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS, NO RESIDENCIAL PASIN, PARA REDUZIR DE 40% A 60% AS
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Obs.:
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 124 (cento
e vinte e quatro).
Pindamonhangaba, 19 de março de 2019.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343
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Atletas de Pinda conquistam pódio
no “Campeonato Paulista de Jiu Jitsu”
COLABORARAM COM O
TEXTO: BRUNA SILVA E
VANESSA MUASSAB
Os atletas da Carlson
Gracie, Anderson Montanha
e Diego Shimoda participaram, no último domingo
(17), com o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura,
pela primeira vez, do Campeonato Paulista de Jiu Jitsu. E a estreia foi em grande
estilo, ambos os lutadores
trouxeram medalhas para
Pindamonhangaba.
A competição que durou
todo o dia, no Ibirapuera,
em São Paulo, reuniu diversos atletas de diferentes partes do estado. Desta
vez, Montanha ﬁcou com a
medalha de bronze na faixa
marrom e Diego Shimoda
também com medalha de
bronze na faixa roxa.

“Tanto a minha expectativa, quanto a do Diego Shimoda, para 2019 é participar dos campeonatos mais

importantes, como o campeonato brasileiro, campeonato mundial e campeonato AbuDhabi Grand

Slam”, destaca o atleta, Anderson Montanha.
FEMININO
A atleta pindamonhan-

gabense Isabela Nogueira,
do “Projeto Social Rayane”, agora na faixa amarela, conquistou, na mesma
Divulgação

Divulgação

Diego Shimoda conquistou a medalha de bronze
na faixa roxa

Anderson Montanha ﬁcou com a medalha de
bronze na faixa marrom

competição, a medalha de
ouro na categoria Infanto
Juvenil A, bi campeã Paulista.
“Agradeço aos meus
pais André e Graziela por
me apoiarem sempre, a
minha massagista e ﬁsioterapeuta Francine, a minha irmã que me ajuda
nos momentos tensos e
agradeço de coração aos
meus Senseis (mestres)
Geison Andrade, Julio
Fonseca, Marcos Monteiro. A minha professora
Luiza Oliveira e ao meu
mestre Luis Dagmar, por
me ensinarem e apoiarem
nessa arte que eu amo
tanto. Dedico esta vitória
a todos da minha equipe,
pois sem vocês não teria
chegado até aqui”, disse
Isabela.

Judocas ganham o bronze na “Copa São Paulo”
Divulgação

Os judocas Thaís Borges na categoria Sênior Meio Leve e Felipe Moreira na categoria Sênior Pesado conquistaram a medalha de bronze

No último fim de semana, os atletas da equipe de Judô da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba (Semelp) parti-

ciparam da “Copa São
Paulo de Judô” realizado em São Bernardo do
Campo, no Ginásio Poliesportivo
Municipal
Adib Moyses Dib.

O evento contou com
a presença de aproximadamente 3000 atletas
de 18 estados brasileiros
que disputaram o título
da competição nas classes

Sub 11, Sub 13 e Sub 15 e
Sub 18, no sábado (16);
e Sub 21 e Sênior, no domingo (17).
Dos 19 judocas que formaram a equipe de Pinda-

monhangaba, os judocas
Thaís Borges na categoria
Sênior Meio Leve e Felipe
Moreira na categoria Sênior Pesado conquistaram
a medalha de bronze.

O próximo compromisso dos judocas da
Semelp será o Torneio
Jarbas Dias Ferreira, no
Tênis Clube de São José
dos Campos.
Divulgação

HANDEBOL VENCE AMISTOSO
CONTRA TREMEMBÉ
No domingo (17), a equipe de handebol juvenil
masculino da Secretaria de Esportes e Lazer (Semelp),
treinada pelo professor Silvio, entrou em quadra no
Ginásio do Tabaú para um jogo amistoso
contra a equipe de Tremembé.
O jogo terminou com a vitória da equipe
pindense pelo placar de 19 x 18.
Divulgação

Equipe de Natação traz
35 medalhas para a cidade
No último sábado (16),
os nadadores da equipe
da Semelp/A.A Ferroviária, participaram do
“Torneio Regional de Petiz à Sênior” de natação,
em São José dos Campos. O torneio teve a participação de 11 clubes e
275 atletas.
A equipe pindense,
que é treinada pelos professores Lúcio e Adre-

anne, participou com 27
atletas, conquistando 16

medalhas de ouro, 11 de
prata e 8 de bronze

-SE
CONTRATATA
FRENTIS
(PNE)

Portador de Necessidades Especiais

Deixe seu currículo em
uma de nossas unidades
Venha fazer parte da nossa Equipe!

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 20 de março de 2019

P oder Legislativo

Em sessão solene, Vereadores
reconhecem trabalho e elogiam atuação
das mulheres de Pindamonhangaba
“Dia Internacional da Mulher” foi lembrado pela Câmara de Pindamonhangaba
com homenagens às mulheres que atuam nas áreas sociais e
comunitárias, da educação, dos esportes e da segurança pública

Numa noite de intensa
emoção, com a presença
de autoridades, convidados e familiares, a Câmara de Pindamonhangaba
promoveu nesta segundafeira, dia 11 de março, no
Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira”, a
Sessão Solene em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”. Autora do Requerimento nº
186/2019, que deu origem
à homenagem, a vereadora Gislene Cardoso – Gi
(DEM) presidiu a sessão,
cuja Mesa Diretora foi formada essencialmente por
mulheres representativas
da nossa cidade.
Além da vereadora,
participaram da Mesa, a
Secretária de Obras e Planejamento de Pindamonhangaba, Marcela Franco
Moreira Dias (que representou o Prefeito do município); a Presidente do
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Pindamonhangaba,
Viviane
Camargo Ferreira; a ora-

dora oficial da sessão, Dirigente Regional de Ensino de Pindamonhangaba,
Gicele de Paiva Giudice e
a representante da Comissão da Mulher Advogada
da OAB de Pindamonhangaba, Viviane Tavares. Os
vereadores Carlos Moura
– Magrão (PR/vice-presidente da Casa), Janio
Ardito Lerario (PSDB/1º
Secretário da Mesa), Renato Nogueira Guimarães
– Renato Cebola (PV),
Jorge Pereira Alves - Jorge
da Farmácia (PR), Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (PR), Osvaldo
Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PR) e Roderley Miotto (PSDB) também
participaram da sessão.
Abertura: “somos
fortalezas de forças”
Na abertura oficial da
sessão, a presidente da
Mesa Diretora, vereadora
Gislene Cardoso lembrou
a luta das mulheres nestes
tempos de violência. “Sabemos que podemos celebrar, sim, significativos

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
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Vereadores, autoridades e mulheres homenageadas em sessão solene

avanços como a Lei Maria
da Penha, a endurecida Lei
do feminicídio, as implantações das Delegacias de
Defesa da Mulher e a Lei
da Importunação Sexual”,
frisou a parlamentar. Gislene Cardoso defendeu que
a Mulher é sempre forte e
lutadora. “Estaremos sempre lutando pelo título da
igualdade, do respeito, do
reconhecimento.
Somos
fortalezas de forças, perseverantes, implacáveis,
vertentes do verdadeiro
amor”, concluiu.
Oradora Oficial: “É
inegável a evolução
das mulheres”
Logo na sequência, a
presidente concedeu a
palavra à Oradora Oficial
da sessão, Gicele de Paiva
Giudice. Afirmando estar
honrada com essa missão
de representar as mulheres da cidade e em pronunciamento forte e incisivo,
Gicele Giudice reconheceu
o papel fundamental que
mulheres lutadoras como
a mãe e a avó tiveram em
sua formação. Mas também mostrou ao público a
importância de mulheres
excepcionais como Bertha
Homem de Mello (autora
da versão em Português
do ‘Parabéns a você’ ), de
Eloyna Salgado Ribeiro
(poetisa, trovadora e escritora) e de Hilda César
Marcondes da Silva (uma
das criadoras da Academia
Pindamonhangabense de
Letras).
A oradora oficial também enalteceu a figura das
mulheres que atuam na
política, lutando e representando com maestria e
dignidade a nossa sociedade. Gicele destacou o papel
da primeira vereadora da
cidade, a professora Maria do Carmo dos Santos
Gomes – Dona Carminha
que assumiu seu mandato
em 1969. Destacou, ainda,
o trabalho e a representatividade das vereadoras

Terezinha Schirley Caússo
Campos, Myriam Alckmin
Ramos Nogueira, Geni
Dias Ramos e a vereadora
Gislene Cardoso que conduzia a sessão.
“É inegável que a evolução das mulheres tenha
ocorrido em grande escala
e que estas tenham assumido posturas proativas,
destemidas, como resultado de esforço próprio e não
de concessões. Mas ainda
há muito a ser feito para
que a norma constitucional que trata da igualdade
entre homens e mulheres
não se restrinja apenas às
letras formais, mas se reflita em práticas efetivas
no cotidiano da mulher.
No final deixo uma mensagem: além de flores,
as mulheres clamam por
respeito”, finalizou Gicele
Giudice.
Homenagens
Como forma de mostrar
o reconhecimento da Casa
Legislativa às mulheres da
nossa cidade, a Câmara de
Pindamonhangaba ofertou
um Diploma de “Honra ao
Mérito” às seguintes personalidades: Capitã PM
Lucimeire Jeronymo (que
no ato solene foi representada pela soldado PM
Rosana da Silva Santos);
Suely Costa Lemes (que foi
representada pela filha,
Suelen Lemes da Silva);
Sandra Lujan Lopez Rezende; Isabel Lopes Pereira; Maria Ivete Ultramari
Rosa; Maria José Barbosa
Bissoli; Sonia Maria Dias
dos Santos e Vera Lucia
Lopes Carbogin. Além do
diploma, as mulheres também receberam flores dos
vereadores.
No encerramento do
evento, a Presidente da
Mesa, vereadora Gislene
Cardoso agradeceu a presença de todos e novamente parabenizou as homenageadas, que foram dignas
merecedoras das indicações às honrarias.

Mesa Diretora
composta somente
por mulheres

Oradora oﬁcial,
professora Gicele Giudice
Vereadores presentes
à sessão solene
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
XI – Observações sobre regras gerais de utilização.
§ 4º A autorização especial poderá ser expedida para até dois veículos nos casos em
que o beneﬁciário seja pessoa física.
§ 5º O beneﬁciário do Cadastro e da Autorização Especial é responsável pela:
I – veracidade dos dados fornecidos para sua obtenção, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa;
II – observância das condições estabelecidas neste Decreto, demais normas
pertinentes e as descritas na autorização especial;
III – comunicação ao Departamento de Trânsito e Mobilidade – DTM, os casos
de alteração das condições que ensejam a efetivação do cadastro e Autorização
Especial, bem como alteração de dados cadastrais;
IV – promoção da atualização de cadastro quando solicitado pelo Departamento de
Trânsito e Mobilidade – DTM;
Art. 10. Constitui dever dos condutores dos caminhões a ﬁel observância dos
preceitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), demais disposições
legais vigentes e a sinalização de regulamentação das demais condições de
circulação, estacionamento e paradas estabelecidas nos locais de prestação dos
serviços, normas de estacionamento rotativo, respondendo o infrator por eventuais
irregularidades constadas.
Art. 11. A ﬁscalização quanto ao cumprimento das disposições estabelecidas por este decreto
será efetuada pelos agentes da autoridade de trânsito.
Parágrafo único. Os agentes da autoridade de trânsito poderão solicitar, a qualquer momento,
a imobilização do veículo para a adequada ﬁscalização do disposto neste decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.

DECRETO Nº 5.635, DE 12 DE MARÇO 2019.
Dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle e Gestão dos Transportes de
Cargas e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código e Trânsito Brasileiro), o qual incumbe aos órgãos
e entidades executivos de trânsito dos Municípios o planejamento, projeção,
regulamentação e operação do trânsito;
CONSIDERANDO que, de acordo com as Diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Lei n.º 12.587/12), os Municípios poderão utilizar, dentre
outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, a
restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos
motorizados em locais e horários predeterminados;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público Municipal a disciplina do transporte
de cargas e a sua respectiva compatibilização às características de trânsito e das
vias urbanas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 51/15 – Plano Municipal
de Mobilidade Urbana; e
CONSIDERANDO, por ﬁm, o constante conﬂito veriﬁcado no trânsito local, sobretudo
quanto à circulação de automóveis pesados e de grande porte nos acessos
urbanos, o que implica na diminuição da ﬂuidez do tráfego nas vias de trânsito
rápido, daniﬁcação da pavimentação asfáltica e de calçadas e, muito em especial, a
elevação dos riscos de acidentes:
D E C R ETA:
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Controle e Gestão dos Transportes de Cargas
concedendo prioridades e restrições, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº
12.587/2012 e no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Para ﬁns desse decreto, considera-se:
I – Zona de Restrição ao Tráfego de Caminhões – ZRTC: perímetro da área urbana
do Município descrito Lei Complementar nº 3/2006 e suas alterações;
II – Rota Livre para Cargas Pesadas – RLCP: vias destinadas ao trânsito de cargas
pesadas no município;
III – Rotas de Controle de Cargas Pesadas – RCCP: vias destinadas ao trânsito de
cargas pesadas mediante autorização de tráfego do município;
IV – Veiculo de Carga Leve – VCL: veículo de até 7,99 toneladas conforme deﬁnido
na Portaria SUROC nº 10/2017 da ANTT, com 7,2 metros de comprimento máximo
e até 02 (dois) eixos;
V – Veículo de Carga Pesada – VCP: caminhão e caminhão trator com semirreboque,
enquadrados nas espécies e categorias de acordo com regulamentação do
CONTRAN e conforme anexo I da Portaria nº 63/2009 do DENATRAN;
VI – Veículo de Carga Pesada Biarticulado – VCPB: caminhão + reboque, caminhão
trator + semirreboque + reboque e caminhão trator + 2 semirreboques, enquadrados
nas espécies e categorias de acordo com regulamentação do CONTRAN e conforme
anexo I da Portaria nº 63/2009 do DENATRAN, também conhecidos como Bitrem;
VII – Veículo de Carga Pesada Triarticulado – VCPT: caminhão + 2 reboques,
caminhão trator + 3 semirreboques, enquadrados nas espécies e categorias de
acordo com regulamentação do CONTRAN e conforme anexo I da portaria nº
63/2009 do DENATRAN, também conhecidos como Treminhão;
VIII – Autorização Especial de Trânsito de Carga – AETC: autorização formal
concedida pelo Departamento de Trânsito e Mobilidade para o trânsito de veículos
que ultrapassem as capacidades limitadas, observados os requisitos legais;
IX – Cadastro de Veículos de Cargas – CVC: cadastro elaborado pelo Departamento
de Trânsito e Mobilidade contendo as informações referentes aos veículos de carga;
Art. 3º O tráfego do Veículo de Carga Leve (VCL) e Veículo de Carga Pesada (VCP)
ﬁca permitido em todas as vias deﬁnidas nas Rotas Livres para Cargas Pesadas
(RLCP), sem necessidade de emissão de Autorização Especial de Trânsito de Carga
(AETC), respeitando os limites estabelecidos pela sinalização de trânsito.
Art. 4º O tráfego do Veículo de Carga Leve (VCL) e Veículo de Carga Pesada (VCP)
ﬁca permitido em todas as vias deﬁnidas nas Rotas de Controle de Cargas Pesadas
(RCCP) mediante a emissão da Autorização Especial de Trânsito de Carga (AETC),
respeitando os limites estabelecidos pela sinalização de trânsito.
Art. 5º O tráfego e estacionamento do Veículo de Carga Pesada (VCP) realizado fora
das Rotas Livres de Cargas Pesadas (RLCP) e nas Zona de Restrição ao Tráfego
de Caminhões (ZRTC), será permitido somente mediante a emissão da Autorização
Especial de Trânsito de Carga (AETC) considerados a viabilidade de horários e vias
a serem utilizadas e respeitando os limites estabelecidos pela sinalização de trânsito.
Art. 6º O tráfego de Veículo de Carga Pesada Biarticulado (VCPB) nas Rotas de
Cargas Pesadas (RCP) será permitido, mediante prévia solicitação de Autorização
Especial de Trânsito de Carga (AETC), considerados a viabilidade de horários e vias
a serem utilizadas, respeitando os limites estabelecidos pela sinalização de trânsito.
Art. 7º O tráfego de caminhão transportando produto perigoso, conforme classiﬁcação
da Organização das Nações Unidas (ONU), será permitido, exclusivamente,
mediante prévia solicitação de Autorização Especial de Trânsito de Carga (AETC),
considerados a viabilidade de horários e vias a serem utilizadas, respeitando os
limites estabelecidos pela sinalização de trânsito.
Art. 8º O Departamento de Trânsito e Mobilidade poderá autorizar o trânsito de
veículos que ultrapassem as capacidades limitadas mediante fornecimento de
Autorização Especial para o Trânsito de Caminhões (AETC), observados os
seguintes casos:
I – Acesso a estacionamento próprio;
II – Obras e serviços em via pública dentro da área de restrição;
III – Transporte de máquinas, equipamentos e materiais de construção dentro da
área de restrição;
IV – Transporte de produtos perecíveis, ou perigosos de consumo local dentro da
área de restrição;
§1º Compete ao Departamento de Trânsito e Mobilidade efetuar o Cadastro dos
Veículos Carga (CVC), do tipo caminhões e emitir a Autorização Especial para o
Trânsito de Caminhões (AETC), observados os requisitos e procedimentos previstos
neste decreto.
§2º O Cadastro dos Veículos de Cargas (CVC) será disponibilizado ao público via
internet pela Prefeitura Municipal.
§3º Para os caminhões licenciados no município de Pindamonhangaba, ou com
placa de outra cidade e cuja pessoa física ou jurídica de seu proprietário ou condutor,
seja residente ou sediada na cidade, o cadastro deverá ser realizado por meio do
sistema eletrônico, com validade de 12 (doze) meses.
§4º Para os caminhões com placa de outras cidades o cadastro deverá ser realizado
por meio do sistema eletrônico, mediante comprovação de nota ﬁscal ou manifesto
de carga endereçada ao Município de Pindamonhangaba, com prazo de validade
limitado a realização do ato especíﬁco informado.
Art. 9º Para apreciação do requerimento de cadastro e de Autorização Especial para
o Trânsito de Caminhões (AETC) visando a circulação de veículos automotores do
tipo caminhão nas áreas declaradas de Rotas de Controle de Cargas Pesadas –
RCCP, deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:
I – Carteira de identidade e CPF do beneﬁciário, no caso de pessoa física;
II – CNPJ da empresa beneﬁciária e CPF do representante com poderes de
administração, no caso de pessoa jurídica;
III – Contrato social e última alteração, no caso de pessoa jurídica;
IV – Certiﬁcado de Registro de Licenciamento do Veículo – CRLV, frente e verso;
V – Procuração especíﬁca, quando for o caso.
§ 1º Para os casos em que o veículo não seja de propriedade do requerente, deverá
ser apresentado documento idôneo capaz de comprovar o vínculo entre os mesmos,
tais como contrato de prestação de serviços, contrato de leasing ou de locação com
identiﬁcação do veículo ou declaração da empresa contratante.
§ 2º Além dos documentos e informações previstos no caput do art. 9º, os
requerimentos deverão estar acompanhados dos seguintes dados complementares:
I – Obras e serviços:
a) Laudo técnico ou relatório circunstanciado da ocorrência, ﬁrmado por engenheiro
responsável, com indicação das obras ou serviços necessários e prazo de duração,
e, quando for o caso, o alvará ou autorização da obra ou serviço de emergência
expedido por órgão competente;
b) Comprovante de prestação de serviços contendo data e local do serviço a ser
prestado com data de emissão não superior a dois meses;
II - Acesso a estacionamento próprio:
a) Comprovante de vínculo do beneﬁciário com o imóvel situado no município;
b) CRLV – Certiﬁcado de Registro e Licenciamento do Veículo;
c) Se empregado ou prestador de serviço de empresa fora do Município de
Pindamonhangaba, comprovante de vínculo com a empresa ou tomador do serviço;
III – Transporte de produtos:
a) Documento ﬁscal que comprove a entrega ou retirada dos produtos.
IV – Prestação de serviços públicos essenciais:
a) Comprovante de prestação de serviços com órgão da administração pública,
declaração do órgão público de que o serviço a ser prestado envolverá o veículo
indicado e, ainda, autorização do órgão competente para a realização do serviço,
quando for o caso;
§ 3º O cadastro de caminhões e a autorização especial serão emitidas observandose os horários e condições para cada situação apresentada e terão o mesmo prazo
de validade para o período correspondente às atividades a que se referem, até no
máximo um ano, devendo conter:
I – placa(s) e marca do(s) veículo(s);
II – número da autorização;
III – nome do beneﬁciário (pessoa física ou jurídica);
IV – período de validade;
V – horários autorizados;
VI – ﬁnalidade (tipo de atividade ou serviço);
VII – itinerário a ser obedecido, se for o caso;
VIII – área de restrição e endereço, se for o caso;
IX – as condições especíﬁcas de circulação, de estacionamento e parada, se for o
caso;
X – etapa da obra, se for o caso;

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
José Sodário Viana
Secretário Municipal de Segurança Pública
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 12 de
março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ROTAS
Rota Livre para Cargas Pesadas – RLCP – vias destinadas ao trânsito de cargas
pesadas no município.




















Rota 01 – Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso - A rota compreende o trecho entre 100 m
antes da rotatória Tarcízio José Moreira dos Santos na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
sentido Centro, seguindo pelas rotatórias próximas ao Colonial Plaza Hotel e pela rotatória
Florinda Maria Ribeiro, até a rotatória João do Pulo.
Rota 02 – Estrada Carlos Lopes Guedes Filho - A rota compreende o trecho entre a intersecção
da Avenida 01, bairro do Araretama, com a Estrada Carlos Lopes Guedes Filho, seguindo pelo
viaduto José Dias Nunes, rotatória Irineu Molica, Rodovia Amador Bueno da Veiga, sentido
centro, até a rotatória Amácio Mazzaropi, seguindo pela Estrada Sebastião Vieira Machado, Rua
Japão até a rotatória João do Pulo.
Rota 03.2 – Anel Viário - A rota compreende o trecho entre rotatória Espaço João do Pulo,
Avenida Padre José Maria Guimarães Alves, rotatória Nelson Naressi, Avenida Geraldo José
Rodrigues Alckimin até rotatória “Largo das Árvores”
Rota 05 – Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo - A rota compreende o trecho entre a
intersecção da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro com a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo,
passando pela rotatória que dá acesso à Estrada Jesus Antônio de Miranda, a ponte do rio
Paraíba do Sul, passando pela Avenida Theodorico Cavalcante, até a R. Conselheiro Rodrigues
Alves à esquerda.
Rota 06 – Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias - A rota compreende o trecho entre a
intersecção da Estrada Municipal João Marcondes dos Santos com a Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias, passando pela rotatória que dá acesso ao Bairro Residencial Mantiqueira,
rotatória que acessa o Bairro Ipê I, rotatória que acessa o Bairro Residencial e Comercial Cidade
Morumbi, até a rotatória Dr. Vito Ardito Lerário.
Rota 07 – Avenida Engenheiro Luiz Dumont Villares - A rota compreende o trecho entre a
Rodovia Presidente Dutra até a intersecção da Avenida Engenheiro Luiz Dumont Villares com a
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias.
Rota 08 – Avenida Prof. Manuel César Ribeiro - A rota compreende o trecho entre a Rodovia
Presidente Dutra, interceptando a Avenida Independência, seguindo pela Avenida Prof. Manuel
César Ribeiro – sentido Centro, rotatória Nelson Ferraz, rotatória Célio da Silva, até a rotatória
Largo das Árvores.
Rota 09 – Indústrias - A rota compreende o trecho entre a Avenida Buriti (Altura do Portão 03
da Empresa Novelis), à direita na Estrada Municipal do Atanázio, à direita na Avenida João
Francisco da Silva, Avenida Gastão Vidigal Neto, até a rotatória Nelson Ferraz.
Rota 10 – Avenida Júlio de Paula Claro - A rota compreende o trecho entre a intersecção da
Avenida Júlio de Paula Claro com a Avenida Buriti até a intersecção da Avenida Júlio de Paula
Claro com a Avenida João Francisco da Silva.
Rota 11 – Campinas - A rota compreende o trecho que tem início na Rodovia Presidente Dutra,
Estrada Municipal do Tanque, à direita na 1ª rotatória, novamente à direita na 1ª rotatória,
Viaduto Fernando Alencar Pinto, à direita na rua Jambeiro, à esquerda na Avenida
Independência, até a Avenida Prof. Manuel César Ribeiro.

Rotas de Controle de Cargas Pesadas – RCCP – vias destinadas ao trânsito de cargas
pesadas mediante autorização de tráfego do município.




Rota 03.1 – Anel Viário - A rota compreende o trecho entre a rotatória Largo das Árvores,
Avenida Dr. Raul Nelson Guaragna, Avenida Dr. Eduardo Ryomei Yassuda, até a rotatória Dr.
Vito Ardito Lerário.
Rota 04 – Bairro - A rota compreende o trecho entre a Rua Conselheiro Rodrigues Alves,
seguindo à esquerda pela Rua Dr. Monteiro de Godoy, Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, à direita pela Rua Ryoiti Yassuda, à esquerda pela Rua Suíça, até a rotatória Dr. Vito
Ardito Lerário.
Rotas de Cargas – Pindamonhangaba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village Splendore,
em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, convocar os senhores
associados proprietários para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no salão
de festas do residencial, no dia 29 de março de 2019, às 19:00 horas, em primeira convocação e às
19:30 horas, em segunda convocação, para discutir e deliberar o que segue:
1. Prestação de contas do período de março/2018 a fevereiro/2019 (a documentação relacionada à
prestação de contas do período encontra-se disponível para consulta na administração da Associação);
2. Previsão Orçamentária para o próximo período março/2019 a fevereiro/2020;
3. Eleição dos membros da Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021.
O Edital na íntegra foi enviado aos associados por e-mail e está disponível para consulta e/ou ser
retirado no escritório de administração da Associação.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.
Alexandre Leiva da Silva
Diretor Presidente da Associação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village Splendore,
em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, convocar os senhores
associados proprietários para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
salão de festas do residencial, no dia 29 de março de 2019, às 20:30 horas, em primeira convocação
e às 21:00 horas, em segunda convocação, para discutir e deliberar o que segue:
1. Deliberação sobre proposta para implantação de academia para uso dos associados;
2. Formação da Comissão de Obras para o biênio 2019/2021;
3. Assuntos Gerais de interesse da Associação;
O Edital na íntegra foi enviado aos associados por e-mail e está disponível para consulta e/ou ser
retirado no escritório de administração da Associação.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2019.
Av. Manuel César
Ribeiro

Alexandre Leiva da Silva
Diretor Presidente da Associação

Av. Nossa Senhora do
Bonsucesso

Rota Livre para Cargas Pesadas – RLCP – vias
destinadas ao trânsito de cargas pesadas no
município.

Zona de Restrição ao Tráfego de Caminhões:
permitido tráfego somente mediante a emissão da
Autorização Especial de Trânsito de Carga (AETC)
considerados a viabilidade de horários e vias a serem
utilizadas e respeitando os limites estabelecidos pela
sinalização de trânsito.

Rotas de Controle de Cargas Pesadas – RCCP – vias
destinadas ao trânsito de cargas pesadas mediante
autorização de tráfego do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.678, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015,
no art. 11A do Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo
Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017 e nos termos decisão do Secretário
Municipal de Administração nos autos do Processo Interno nº 23866/2017,

PORTARIA GERAL Nº 5.171, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições,

RESOLVE:
Art. 1º Anular a Portaria Interna nº 10.313, de 05 de janeiro de 2018, e Processo
Administrativo Disciplinar nº 006/2018.
Art. 2º Nomear os servidores: Carolina Florença Marcondes de Souza (Presidente)
e Douglas Marcelo da Silva e André Alves de Souza (membros), para comporem a
Comissão de Sindicância nº 13/2017, aproveitando os atos nela praticados até o
relatório ﬁnal, visando à complementação do relatório ﬁnal para melhor detalhar a
materialidade dos fatos apontados e a responsabilidade, conforme Processo Interno
nº 23.866/2017.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

2 colunas por 11 cm_ Manacás

R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria Geral nº 4.970, de 24 de janeiro de 2018 e indicar o
servidor a seguir relacionado para integrar como membro a COMISSÃO MUNICIPAL
DE BAIXA DE PATRIMÔNIO – CMBP responsável por avaliar e atestar as condições
dos bens patrimoniais móveis inservíveis a serem baixados, em substituição ao Sr.
João Henrique Ferrari Gontijo:
- ROGÉRIO JOSÉ DE AZEVEDO – Departamento de Administração – Secretaria de
Administração;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

CAE

Conselho de Alimentação Escolar
Pindamonhangaba, SP.

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015
Gestão 2018/2022

NOVA ESCALA DAS REUNIÕES DO
Os dias das reunioões são os seguints:
Os conselheiros
que não puderem comparecer, respeitando o Regimento
CAE A PARTIR
DE JANEIRO/2019
Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional
cae@pindamonhangaba.sp.gov.br ou através do Grupo CAE do WhatsApp.

Informamos aos senhores conselheiros
1ª RO:
titulares e suplentes do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE bem como
2ª RO:
Pindamonhangaba, 13 de março de 2019.
toda a comunidade, a nova escala de
reuniões, válida a partir desta data,
3ª RO:
contendo as datas, horários e locais
previstos à realização das Luciana
reuniões
Andreia Saquetti Rosas 4ª RO:
do CAE - Gestão 2018/2022
Presidente
ordinárias e extraordinárias
deste
5ª RO:
Conselho a partir e janeiro/2019,
enquanto atender as conveniências do
6ª RO:
grupo.

13/03/19
03/04/19
08/05/19
05/06/19
03/07/19
07/08/19

7ª RO: 04/09/19
- Data:
sempre
às
primeiras
quartas-feiras de cada mês, salvo
motivos de força maior.
- Horário: Primeira chamada:
sempre às 08h00min, salvo motivos
de força maior.
Segunda chamada: - sempre às
08h30min, salvo motivos de força
maior.

8ª RO: 02/10/19
9ª RO: 06/11/19
10ª RO: 04/12/19

Os conselheiros que não puderem
comparecer, respeitando o Regimento
Interno, deverão justiﬁcar a ausência
através do e-mail institucional cae@
pindamonhangaba.sp.gov.br
ou
- Local: Prédio da sede da Secretaria
2 de 2
através do Grupo Folha
CAE
do WhatsApp.
Secretaria de Educação e Cultura - Conselho de Alimentação Escolar - Rua Dino Bueno, 119 - Centro - CEP 12401-410,
de Educação e Cultura – SEC,
sito à
Tel.: 3644-1565 - e-mail - cae@pindamonhangba.sp.gov.br
Pindamonhangaba, 13 de março de
Rua Dino Bueno, nº 119, Centro (antigo
2019.
prédio da Escola de Comércio João
Luciana Andreia Saquetti Rosas
Romeiro), CEP 12401-410 - Tel.: (12)
Presidente do CAE - Gestão
3644 1560.
2018/2022

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba, 20 de março de 2019

E special MISS PLUS SIZE
QUARTA-FEIRA

Concurso vai
escolher “Miss
Plus Size 2019”

Divulgação

Projeto idealizado por pindamonhangabense terá sua quinta
edição, com objetivo de valorizar a beleza da mulher brasileira

O

“Concurso Miss Plus Size
By Allan Fernandes 2019”
terá sua quinta edição na
próxima semana e elegerá a “gordinha mais bonita de Pindamonhangaba”.
Com objetivo de valorizar a
beleza da mulher brasileira, independentemente de padrões, o
concurso foi idealizado pelo empresário e promotor de eventos
pindamonhangabense Allan Fernandes e é voltado para mulheres com manequim acima de 44,
de todo o Vale do Paraíba. “Neste
ano, temos candidatas de outros
estados, como Rio de Janeiro e
Ceará, que irão participar conosco”, conta Allan.

Segundo o idealizador do projeto, o concurso é diferente dos
outros do segmento, porque não
visa apenas a vitória de uma mulher. “Nossa meta é valorizar todas
as candidatas. Por isso temos uma
programação diferenciada, que
dura três dias, com as candidatas
conﬁnadas juntas”, explica ele.
Na próxima semana, nos dias
28 e 29, as candidatas entram em
conﬁnamento e participam de diversas atividades como palestras
com nutricionistas, psicólogas,
oﬁcinas de maquiagem e passarela, e eum ensaio fotográﬁco, entre
outras coisas. Elas também participam de um jantar de gala e um
‘city tour’ por Pindamonhangaba.

“É uma programação feita especialmente para que elas se sintam
verdadeiras ‘princesas’. Não fazemos apologia à obesidade, mas
valorizamos cada um pelo que ela
é, independente dos padrões”, salienta o organizador.
A grande ﬁnal acontecerá no
dia 30 de março (sábado), às
20h, no Teatro Galpão e contará
com 22 candidatas que serão avaliadas por um grupo de jurados
formado por especialistas do segmento Plus Size, que escolherá as
grandes vencedoras da noite. “As
campeãs receberão coroas e faixas com os títulos, mas todas as
participantes sairão vencedoras,
porque é um projeto em que todas

O evento é de organização de Allan Fernandez e Eliade
Estevam, com apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba
saem ganhando”, garante Allan.
O evento é de organização de
Allan Fernandez e Eliade Estevam, com apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Os ingressos para a ﬁnal custam R$ 30 e podem ser adquiridos na loja Rogi Noivas, na rua
Dr. Gregório Costa, 44, no centro
de Pinda.

Adelaide Lima

Adriana Mendonzza

Amanda Estevam

Ângela Cinotti

Bruna Munhoz

Carla Cristina

Cleide Marques

Dayane Mayara

Esther Ferreira

Gretiana Neves

Jaque Germano

Jenifer Scribano

Jennifer Loren

Joelma Lima

Katia Prolungatty

Marcela Nunes

Michele Morais

Paloma Santos

Cleide Marques

Miss
Plus
Size
2019
Selminha Siqueira

Suellen Gomes

Vanessa Coelho

