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Fernanda Young e Josélia 
Aguiar debatem universo 
feminino em encontro na região

Durante a conversa, que foi mediada pela jornalista 
Nádia Pontes, Fernanda falou das difi culdades que as 
mulheres autoras passam no Brasil

As escritoras brasileiras 
Fernanda Young e Josélia 
Aguar participaram, na 
quarta-feira (20), de um en-
contro onde elas e o público 
puderam debater diversas 
questões sobre o universo fe-
minino. O evento aconteceu 

em São José dos Campos e 
contou com a presença de 
mulheres e homens de todo 
o Vale do Paraíba. O bate
-papo fez parte da progra-
mação do “Mês da Mulher” 
do Shopping Colinas.

PÁGINA 2

Parque do Trabiju será reaberto ao público
O Parque Natural Municipal 

do Trabiju será reaberto ao pú-
blico a partir do dia 6 de abril. A 
agenda de visita para pequenos 
grupos será aberta em breve.

Nos últimos fi ns de semana, 
a Secretaria de Meio Ambiente 
da Prefeitura realizou mutirões 
com voluntários no parque 
para organizar a infraestrutu-
ra para receber os primeiros 
novos visitantes. O receptivo 
será realizado por voluntários 
e equipe da Secretaria de Meio 
Ambiente.

O parque do Trabiju é uma das mais importantes Unidades de Conservação do Vale do Paraíba

PÁGINA 5

“Bem Viver” 
recebe ação contra 
a tuberculose

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza neste sába-
do (23), a partir das 9 horas, 
uma programação com diver-
sas atividades, no condomínio 
Salgueiro, no “Bem Viver”. O 
intuito é reunir a população 
para um momento de troca de 
informações e prevenção sobre 
a tuberculose, além de promo-
ver atividades em comemora-
ção ao mês das mulheres.

PÁGINA 6

Plano Diretor entra em 
fase de levantamento de 
infraestrutura urbana

 

Pindamonhangaba está rea-
lizando a revisão do Plano Dire-
tor Participativo. Após as ofi ci-
nas temático-setoriais, ofi cinas 

de bairros e primeira audiência 
pública, agora a equipe da Geo 
Brasilis (empresa vencedora do 
certame licitatório) está reali-

zando o levantamento da infra-
estrutura urbana de Pindamo-
nhangaba.

PÁGINA 3

O trabalho de campo inclui o registro fotográfi co e a caracterização de praças e parques, 
calçadas, pavimentação, arborização e sinalização semafórica, por vias

Taekwondo conquista 5 medalhas 
no “Campeonato Paulista”

A equipe do “Pro-
jeto Taekwondo Ara-
retama” conseguiu 
para nossa cidade 
cinco medalhas na 
“1ª Fase do Cam-
peonato Paulista 

de Taekwondo”, no 
segundo domingo 
de março (10), em 
Taboão da Serra. 
A competição con-
tou com mais de mil 
atletas. PÁGINA 7

Iniciam nesta segunda-feira (25) as incrições para as 
“Ofi cinas Culturais 2019”. Com o projeto, a Secretaria 
de Cultura e Turismo da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba tem o intuito de reforçar os espaços culturais 
como espaço de formação.

INSCRIÇÕES PARA “OFICINAS CULTURAIS 
2019” COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA

PÁGINA 5

Divulgação
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“Cultura e Arte 
por Toda Parte”

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.

OPORTUNIDADES DE 
MUDAR O MUNDOO trabalho voluntário ou 

engajamento social traz 
tantas oportunidades que 

é possível escrever um livro sobre 
elas, isso é uma ideia, hummm.

Sim, seria possível escrever 
muitas páginas com vários capí-
tulos para apresentar de forma 
didática cada oportunidade exis-
tente no mundo sobre o assunto, 
mas não será aqui que vamos fazer 
isso, quero aqui dar pinceladas 
no assunto transformando-o em 
assunto possível de ser tratado de 
forma simples e cotidiana.

Sei que entre os assuntos impor-
tantes, como diz o comentarista 
esportivo Milton Neves, “O futebol 
é a coisa mais importante dentre 
as menos importantes”,essa fra-
se, que já foi atribuída a Nelson 
Rodrigues, Arrigo Sachi (segundo 
o wikipédia), Milton Neves e até 
ao Arnaldo Jabor, então fi caria 
assim: O voluntariado é a coisa 

mais importante entre as menos 
importantes.

Pode ser assim para muitos, 
mas eu encaro e vejo como uma 
das coisas muito importantes para 
a manutenção da nossa sociedade 
e a melhoria dela.

Por isso as possibilidades são 
tantas e precisamos falar mais 
delas, assim sendo vamos a elas.

Que tantas possibilidades são 
essas? Em primeiro lugar pode-
mos dividi-las em grandes causas, 
como por exemplo: Meio Ambiente, 
criança e adolescente, idosos, saú-
de, animais, mobilidade, cultura, 
educação, ciência, combate a fome, 
catástrofes, refugiados, vitimas 
de violência, desaparecidos, saúde 
mental, defi ciência, direitos huma-
nos, entre outros.

Viram quantas possibilidades 
e com certeza não listei algumas. 
Esses são os temas macros de possi-
bilidades, agora dentro de cada um 
desses temos os subtemas que são 
mais uma infi nidade de possibilida-
des, portanto não estou exagerando 
quando digo que existe uma possibi-
lidade de engajamento social para 
cada habitante da terra, com certeza 
as possibilidades são gigantescas.

Outro fator interessante do 
trabalho voluntário é que muitas 
possibilidades podem acontecer 
em praticamente todas as cida-
des, sem distinção de tamanho ou 
localização.

Vou comentar sobre algumas 
das causas macros, as mais conhe-
cidas e vamos falar também do 
desconhecido para que possamos 
conhecer mais e quem sabe se iden-
tifi car com uma delas.

Possibilidades, esta é palavra 
que me move hoje.

“Feira Arte Encanto” 
acontece no 
colégio Progressão

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

 
Nesta sexta-feira (22), 

acontece mais uma vez 
a parceria entre a “Feira 
Arte Encanto”, do Fundo 
Social de Solidariedade, e 
o Colégio Progressão, que 
cede o espaço para que 
os artesãos possam expor 
seus trabalhos.

Durante esta edição da 
feira, o trabalho dos arte-
sãos do Fundo Social de 
Solidariedade poderá ser 
conferido de perto, das 
7 às 13 horas, no Colégio 
Progressão, que fi ca na 

avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1734 - Alto 
do Cardoso.

“A feira no colégio é 
muito importante porque 
essa é mais uma oportuni-
dade dos nossos artesãos 
mostrarem seu trabalho 
para a cidade. O artesana-
to que eles fazem é mais 
que um meio de comple-
mentação de renda, é uma 
arte que encanta, feita 
com todo o carinho, em 
peças únicas e que devem 
ser valorizadas”, destacou 
a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues.

Fernanda Young e Josélia Aguiar debatem 
universo feminino em encontro na região

As escritoras brasilei-
ras Fernanda Young e Jo-
sélia Aguiar participaram, 
na quarta-feira (20), de 
um encontro onde elas e o 
público puderam debater 
diversas questões sobre o 
universo feminino. O even-

to aconteceu em São José 
dos Campos e contou com 
a presença de mulheres e 
homens de todo o Vale do 
Paraíba. O bate-papo fez 
parte da programação do 
“Mês da Mulher” do Sho-
pping Colinas.

Durante a conversa, que 
foi mediada pela jornalista 
Nádia Pontes, Fernanda 
falou das difi culdades que 
as mulheres autoras pas-
sam no Brasil. “Os homens 
são autores e ponto. As 
mulheres são autoras do 
‘universo feminino’. É um 
termo usado para limitar 
nossa arte, como se o que 
escrevemos só deva ser 
lido por mulheres. Isso é, 
antes de mais nada, uma 
grande grosseria conosco”, 
destacou ela.

Josélia concordou com 
Fernanda, mas afi rmou que 
vê uma luz no fi m do túnel. 
“Vejo que há mudanças, 
ainda que lentas. Temos 
mais voz para falar de nos-
sas questões e podemos nos 
posicionar melhor, mesmo 
que isso ainda gere certo 

‘constrangimento’ muitas 
vezes”, enfatizou.

As duas conversaram 
por cerca de uma hora e 
trinta minutos, sobre vários 
temas, principalmente a li-
teratura e o papel da mulher 
neste segmento. Ao fi nal, 

elas responderam a pergun-
tas da plateia, distribuíram 
autógrafos e fi zeram fotos 
com o público presente, Fer-
nanda Young é autora de 12 
livros, sendo 10 romances. 
Como roteirista, escreveu 15 
séries para a televisão.

Mestre em História pela 
Universidade de São Paulo, 
Joselia Aguiar é autora de 
“Jorge Amado: uma biogra-
fi a”. Trabalhou na “Folha de 
S.Paulo” e foi curadora do 
Festival Literário Interna-
cional de Paraty (Flip).

Este é o nome do projeto da Secretaria 
de Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba que tem por objetivo trans-

formar locais públicos em espaços de forma-
ção. 

Para isso, atividades socioculturais aconte-
cem por todas as regiões da cidade, por meio 
de ofi cinas que ocorrem em bibliotecas públi-
cas, no Teatro Galpão, no museu e em outros 
espaços públicos do município. 

As inscrições para essas ofi cinas – que 
visam aprimorar o conhecimento dos partici-
pantes – começam a partir da próxima sema-
na. As atividades têm duração média de oito 
meses e serão realizadas semanalmente por 
profi ssionais da área.  

Na programação estão previstos cursos de 
fotografi a, de teatro, de dança, de desenho e 
de cerâmica, entre outros. 

Entre outras propostas, a iniciativa fi r-
ma-se como uma oportunidade para que as 
pessoas experimentem atividades artísticas e 
aprimorem suas habilidades. Participe!

Divulgação
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Plano Diretor entra em fase de 
levantamento de infraestrutura urbana

Pindamonhangaba está reali-
zando a revisão do Plano Dire-
tor Participativo. Após as ofici-
nas temático-setoriais, oficinas 
de bairros e primeira audiência 
pública, agora a equipe da Geo 
Brasilis (empresa vencedora do 
certame licitatório) está reali-
zando o levantamento da infra-
estrutura urbana de Pindamo-
nhangaba.

O trabalho de campo inclui 
o registro fotográfico e a carac-
terização de praças e parques, 
calçadas, pavimentação, arbori-
zação e sinalização semafórica, 
por vias.

De acordo com o “Termo 
de Referência para contrata-
ção de empresa especializada 
para elaboração da revisão do 
Plano Diretor Participativo de 
Pindamonhangaba e serviços 
complementares”, este levan-
tamento deve ser realizado em 

toda a área urbana do municí-
pio e ocorrerá durante o mês 
de março de 2019, no centro 
da cidade.

O Plano Diretor Participativo 
de Pindamonhangaba visa defi-
nir princípios e diretrizes para 
a ocupação ordenada do espaço 
urbano, para garantir o desen-
volvimento da cidade com qua-
lidade. A revisão do Plano Dire-
tor é uma obrigação legal (Lei 
Federal 10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade) e que a cada 10 anos 
deve ser realizada. A Secreta-
ria de Obras e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da revi-
são do Plano Diretor, por meio 
da empresa Geo Brasilis.

Todas as etapas do processo 
podem ser acompanhadas no 
site da Prefeitura www.pinda.
sp.gov.br e na página do Face-
book Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019.

Prefeitura segue com serviços 
de roçada e capina

Equipe especializada está realizando o levantamento da infraestrutura de Pindamonhangaba

COLABOROu COm O
 TExTO: BRunA SiLvA

 
nesta semana, a Prefeitura 

de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de meio Ambien-
te, dá continuidade aos serviços 
de limpeza de vegetação, roçada 
e capina nos bairros da cidade, 
além da retirada de entulho de 
áreas públicas e podas de árvo-
res.

no início desta semana, as 
equipes estiveram nos bairros 
Santana, Araretama, Carangola, 
vila Suíça, Campinas, Jardim 
Rezende, Cidade nova e Triân-
gulo.

Desde o fim de janeiro, di-
versas equipes estão nas ruas 
realizando o serviço em vários 
bairros, ao mesmo tempo, para 

atender a demanda da cidade. 
vale destacar que nos dias chu-
vosos, o serviço precisa ser in-
terrompido.

Lembrando que as áreas par-
ticulares são de responsabilida-
de dos proprietários, que ficam 
passíveis de multas. 

Divulgação

Serviço de limpeza é realizado desde o fim de janeiro
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Pinda dá continuidade à regularização 
fundiária de mais quatro bairros

Pindamonhangaba foi con-
templada com mais uma etapa 
do processo de regularização 
fundiária. O município recebeu 
das mãos dos secretários da 
Justiça e Habitação do Estado 
o relatório final com diag-
nóstico dos Núcleos Urbanos 
do Mandu, Goiabal, Ribeirão 
Grande e Vila São Benedito.

O evento aconteceu na ma-

nhã de quarta-feira (20), no 
auditório do espaço da cida-
dania, Pátio do Colégio, centro 
da Capital.

Representando Pindamo-
nhangaba, estiveram presen-
tes ao evento o secretário de 
Habitação da Prefeitura, Mar-
celo Martuscelli, e o diretor 
de Regularização Fundiária, 
Germano Miguel de Assis.

De acordo com o secretário 
Marcelo Martuscelli, o pró-
ximo passo, após realizado 
o diagnóstico, é a celebração 
do convênio para a execução 
da regularização. “Este é um 
importante passo para que a 
gente consiga dar dignidade e 
segurança jurídica às famílias 
que se encontram às margens 
dessa regularização”, explicou. 

Na ocasião foi entregue o relatório final com diagnóstico de núcleos urbanos da cidade

Divulgação

O verão 2018/2019 registrou 
aumento expressivo na inten-
sidade dos eventos climáticos. 
Tempestades curtas, mas com 
muita severidade trouxeram 
fortes chuvas, ventos em locali-
dades concentradas e descargas 
atmosféricas muito mais fre-
quentes do que no ano anterior. 
Esse cenário gerou um impacto 
significativo no sistema elétrico 
da EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica do Alto Tietê, vale 
do Paraíba e Litoral norte de 
São Paulo.

Em comparação ao verão 
anterior, no período de dezem-
bro a março, foram registradas 
220% mais descargas atmosfé-
ricas, aumento de 20% da velo-
cidade média dos ventos e mais 
15% no volume de chuvas. nos 
dezenove municípios atendidos 
pela EDP no vale do Paraíba e 
Litoral norte, o contexto climá-
tico representou 62% das 74 mil 
ocorrências atendidas no perí-
odo. A vegetação projetada na 
rede por conta dos ventos foi a 
principal causa de desligamen-
tos, seguido dos raios e chuvas 
que impactam diretamente os 
equipamentos do sistema.

Além dos registros destaca-
dos, também foram realizados 
o atendimento com pipas na fia-

ção elétrica, na maioria dos ca-
sos, durante as férias escolares, 
e postes e redes danificados por 
colisão de veículos.

Focada na garantia do aten-
dimento mais ágil possível para 
o cliente, a EDP planejou a Ope-
ração verão 2018/2019, lançada 
em dezembro, com o objetivo de 
minimizar o impacto do perío-
do chuvoso ao fornecimento de 
energia. Ao todo, foram mobili-
zados cerca de 1.200 colabora-
dores, entre engenheiros, eletri-
cistas e gestores, que atuaram 
continuamente para reconstruir 
e reconfigurar o sistema elétrico, 
além de recompor as redes dani-
ficadas sempre que necessário. 
no período, foram repostos 102 
mil quilômetros de cabos e tro-
cados 1.605 postes atingidos na 
área de concessão.

no Brasil, mais de mais de 
90% das redes de distribuição 
de energia são aéreas e estão ex-
postas as intempéries, além de 
agentes externos como vegeta-
ção e outros objetos projetados 
na rede elétrica. Dos 10 muni-
cípios com maior densidade de 
raios no estado de São Paulo, 
cinco ficam na área de conces-
são da EDP. Por isso, o período 
do verão é tratado com tanta 
atenção pela companhia.

EDP divulga balanço 
da “Operação Verão” 
no Vale do Paraíba

Tempestades geram impacto significativo no sistema elétrico

Divulgação
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou nesta segunda-fei-
ra, dia 18 de março, a sua 
8ª Sessão Ordinária, no 
Plenário Francisco Roma-
no de Oliveira, com dois 
projetos de Lei na Ordem 
do Dia e a entrega de ho-
menagem pela passagem 
do Dia do Artesão, por in-
dicação da vereadora Gis-
lene Cardoso – Gi (DEM).

A primeira Propositura 
que constou da pauta, o 
Projeto de Lei n° 123/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Nogueira Guimarães 
– Renato Cebola (PV), que 
“Determina a disponibi-
lização, por meios eletrô-
nicos, das leis, decretos, 
portarias e outros atos 
normativos do Município 
de Pindamonhangaba pelo 
Poder Executivo”, foi apro-
vada por unanimidade.

Em sua justifi cativa, 
o autor, vereador Renato 
Cebola destaca que, um 
dos princípios que regem a 
Administração Pública é o 
da Publicidade, consisten-
te no preceito fundamen-
tal que consagra o dever 
de Transparência da ges-
tão pública. Com isso, essa 
proposta tem por objetivo 
tornar as ações dos agen-
tes públicos mais transpa-
rentes. Neste caso, preten-
de-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. Atu-
almente, apenas é possível 
visualizar decretos e por-
tarias no site da Câmara 
Municipal de Vereadores, 
assim entende-se que o ór-
gão expedidor deve assu-
mir a responsabilidade de 
publicar tais atos normati-
vos para dar mais transpa-
rência e celeridade a esse 
procedimento. Também 
estabelece o prazo de 24 

Vereadores aprovam projeto que determina mais 
transparência ao Executivo com a disponibilização das leis, 
decretos, portarias e atos normativos por meios eletrônicos

Projeto de lei institui o Dia Municipal de Doenças Raras e artesã Neusa Ventura é 
homenageada com Diploma de Honra ao Mérito pela passagem do Dia do Artesão

horas para a disponibiliza-
ção dos atos normativos, a 
contar da publicação dos 
mesmos, a fi m de que a co-
munidade possa ter o co-
nhecimento de forma rápi-
da e, se possível, imediata 
do conteúdo dos mesmos. 
Porém uma emenda do 
próprio autor dá o prazo 
de um ano para que esta 
Lei seja aplicada e efetiva-
da pelo Poder Executivo.

A outra proposta apre-
sentada na Ordem do 
Dia, o Projeto de Lei n° 
21/2019, de autoria do 
vereador Rafael Goffi  Mo-
reira (PSDB), que “Institui 
no âmbito do município 
de Pindamonhangaba, o 
Dia Municipal de Doenças 
Raras”, também recebeu 
votação unânime dos par-
lamentares.

O autor, vereador Ra-
fael Goffi   alega que esta 
propositura tem por obje-
tivo inserir a nossa comu-
nidade nesse movimento 
mundial que instituiu o 
último dia do mês de feve-
reiro como data comemo-
rativa de doenças raras. A 
criação desta data tem por 
objetivo despertar a aten-
ção de todos para as doen-
ças raras que afetam a vida 
de mais de 13 milhões de 
brasileiros. Além do que as 
pessoas com doenças raras 
enfrentam grandes difi cul-
dades, sejam elas sociais, 

nerativas e proliferativas. 
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, atualmente 
existem no Brasil cerca de 
240 serviços que oferecem 
ações de assistência e diag-
nóstico. No entanto, por se 
tratarem de doenças raras, 
muitas vezes elas são diag-
nosticadas tardiamente. 
Além disso, os pacientes 
geralmente encontram 
difi culdades no acesso ao 
tratamento. No âmbito fe-
deral a Lei n° 13.693, de 10 
de julho de 2018 instituiu 
o Dia Nacional de Doenças 
Raras. 

Dia do Artesão
Em atenção a solicita-

ção da vereadora Gislane 
Cardoso – Gi, reivindicada 
através do requerimento 
nº 370/2019, concede um 
Diploma de Honra ao Mé-
rito à senhora Neusa Ven-
tura, em comemoração ao 
Dia do Artesão, através dos 
relevantes serviços presta-
dos à cultura desta cidade 
com expressão ao trabalho 

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
9ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 33/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.
II. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2019, do Vereador Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Altera o artigo 2° do Decreto Legislativo 
n° 02, de 22 de março de 2004, que Dispõe sobre a Comemoração Anual do 
DIA MUNICIPAL DO POLICIAL MILITAR E CIVIL”.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores                                                                              
no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 33/2019 - O presente 
projeto propõe a abertura de um crédito adicional especial no valor R$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil reais), na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no 
Fundo Municipal de Cultura, referente ao Convênio n° 2018CV00010 firmado 
com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da 
Cultura, visando a transferência de recursos financeiros à realização do projeto 
“Edital Linguagens Artísticas”. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019 - Esta propositura tem por objetivo 
inserir demais segmentos da segurança pública que não foram destacados 
quando da elaboração deste decreto.

ou psicológicas, tendo em 
vista que o preconceito 
contra os sintomas físicos 
raros é frequente.

As doenças raras são 
caracterizadas por uma 
ampla diversidade de si-
nais e sintomas e variam 
não só de doença para do-
ença, mas também de pes-
soa para pessoa acometida 
pela mesma condição. O 
conceito de Doença Rara 
(DR), segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), é a doença que 
afeta até 65 pessoas em 
cada 100 mil indivíduos, 
ou seja, 1,3 para cada 2 mil 
pessoas. Existem de seis a 
oito mil tipos de doenças 
raras, em que 30% dos pa-
cientes morrem antes dos 
cinco anos de idade; 75% 
delas afetam crianças e 
80% têm origem genética. 
Algumas dessas doenças 
se manifestam a partir de 
infecções bacterianas ou 
causas virais, alérgicas e 
ambientais, ou são dege-

 Extrato do Contrato 02/2019

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM

Contrato n.º 002/2019 - PDC n.º 09/2019 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 25, 
inciso II.Objeto: Prestação de serviços de consultas técnicas sobre assuntos de interesse da 
Casa e emissão de pareceres, por um período de 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).

 Extrato de Aditivo - 2019
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: EMBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA

Contrato n.º: CONTRATO Nº 02/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/17 - PROCESSO DE 
COMPRA Nº 77/16 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 02  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos 
regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua redação 
atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.OBJETO: Prestação de 
serviço especializado em desenvolvimento de sistemas para fornecimento de licença de uso 
de sistema integrado para gestão pública, nas áreas administrativa, fi nanceira e de recursos 
humanos

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 02/2017 por 
mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 
21.03.2019 e termo fi nal em 20.03.2020. Fica alterado o valor mensal, a partir de 01.04.2019, de 
R$ 13.065,58 (treze mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 13.472,78 
(treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), pela aplicação do 
índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato originalmente assinado aos 20.03.2017, neste ato aditado, que com as cláusulas 
acima não confl itarem.

social forte e pujante quais 
a credencia à galeria dos 
melhores. 

Neusa Ventura
Nascida na cidade de 

Pongai - SP, é casada e 
mãe de dois fi lhos. Apren-
deu a fazer artesanato 
aos 9 anos de idade com 
uma senhora portuguesa, 
Dona Júlia, proprietária 
da fazenda onde seus pais 
moravam. Com 13 anos já 
vendia suas próprias peças 
de artesanato. 

Veio morar em Pinda-
monhangaba em 1997 e 
desde que chegou na cida-
de desenvolve o artesana-
to, são 28 anos como ar-
tesã, desses 22 anos como 
moradora em nossa cidade 
e 8 anos de trabalhos de-
dicados ao artesanato em 
Pinda, na Praça Monse-
nhor Marcondes.

Tribuna Livre
O psicólogo pindamo-

nhangabense Juliel Mo-
desto de Araujo, atuante 
na área da psicologia do 
trânsito usou a Tribuna 

Livre para explanar sobre 
a importância da partici-
pação popular na execução 
de políticas públicas em 
Pindamonhangaba, onde 
pede a alteração do artigo 
269 do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal 
para a ampla manifestação 
popular. Desta forma, ele 
apresentou aos vereado-
res um calendário sobre o 
tema Trânsito, em que ele 
possa falar deste tema para 
os parlamentares e a popu-
lação ao longo do ano.

Tr i buna  L i v re :  Ju l i e l 
Modes to  de  A raú jo

Vereadora Gislene Cardoso - Gi homenageia a artesã Neusa 
Ventura com Diploma de Honra ao Mérito pelo Dia do Artesão
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Inscrições para “Oficinas Culturais 
2019” começam na segunda-feira 

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

As inscrições para as ‘Ofici-
nas Culturais 2019’ do projeto 
“Cultura e arte Por toda Par-
te” iniciam nesta segunda-feira 
(25). a Secretaria de Cultura e 
turismo da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do pro-
jeto, tem o intuito de reforçar os 
espaços culturais como espaço 
de formação. 

Visando aprimorar o conheci-
mento, as oficinas terão um tem-
po médio de oito meses e serão 
realizadas semanalmente por 
profissionais da área, que foram 
selecionados através de: portfó-
lio, formação e experiência.  

O programa acontecerá nas 
bibliotecas públicas, teatro Gal-
pão, museu Histórico e outros 
lugares, com oficinas específicas 
para cada local. os cursos ofe-
recidos são de fotografia, teatro, 

dança, desenho, cerâmica e mui-
to mais. A idade mínima para se 
inscrever nas oficinas é 8 anos, 
com exceção do teatro infantil 
com idade mínima de 6 anos.

Para o secretário de Cultura e 
turismo, alcemir Palma, o proje-
to “é uma oportunidade para que 
as pessoas experimentem ativida-
des artísticas e se aprimorem em 
algum tipo de habilidade, poden-
do, quem sabe, criar um estímulo 
para se profissionalizar”. 

Locais e horários das Oficinas Culturais 

MODALIDADE MONITOR LOCAL Dia semana Hora 

FOTOGRAFIA ANDRÉ 
NASCIMENTO BIBLIOTECA ARARETAMA 2ª feira 14h – 16h 

CIRCO MAIORES   8 ANOS LUIZ FERNANDO BIBLIOTECA ARARETAMA 3ª feira 14h – 16h 
DESENHO JOSUÉ BIBLIOTECA ARARETAMA 5ª feira 14h – 16h 
PINTURA SOLANGE BIBLIOTECA BOSQUE 2ª feira 14h -16h 
CROCHÊ CARMEM BIBLIOTECA BOSQUE 4ª feira 14h – 16h 
TRANÇADO TECIDO CRISTINA BIBLIOTECA BOSQUE 6ª feira 14h – 16h 
BIJUTERIA CARMEM BIBLIOTECA CASTOLIRA 2ª feira 9h -11h 
TRABALHO EM MADEIRA CRISTINA BIBLIOTECA CASTOLIRA 4ª feira 9h -11h 
DANÇA CIRCULAR JOÃO JUNQUEIRA BIBLIOTECA DA VILA 2ª feira 14h – 16h 
DESENHO ANDRÉ YASSUDA BIBLIOTECA DA VILA 3ª feira 14h – 16h 
TEATRO INF. 6A12 ANOS RICARDO BIBLIOTECA DA VILA 4ª feira 14h – 16h 
CIRCO MAIORES DE 8 ANOS LUIZ FERNANDO BIBLIOTECA DA VILA 5ª feira 14h – 16h 
BIJUTERIA CRISTINA BIBLIOTECA MOREIRA 4ª feira 14h – 16h 
PINTURA JOSUÉ BIBLIOTECA MOREIRA 6ª feira 14h – 16h 
DANÇA CONTEMPORÂNEA CINDY CAPS2  QUADRA 4ª feira 14h – 16h 
TEATRO ELLEN CAPS2 QUADRA 3ª feira 9h – 11h 
TEATRO MÔNICA CEU DAS ARTES 2ª feira 8h – 10h 
TRICÔ REGINA CEU DAS ARTES 2ª feira 8h – 10h 
FANFARRA ALEX CEU DAS ARTES 3ª feira 19h – 21h 
DANÇA VENTRE KÁTIA CEU DAS ARTES 3ª feira 8h – 10h 
TRICÔ CARMEM CEU DAS ARTES 4ª feira 8h – 10h 
FANFARRA ALEX CEU DAS ARTES 5ª feira 19h – 21h 
FANFARRA ALEX ESCOLA EUNICE Sábado 9h – 11h 

VÍDEO ANDRÉ 
NASCIMENTO MUSEU 4ª feira 15h – 17h 

MOLDES (pastilha de vidro e 
cerâmica) CLÁUDIA MUSEU 6ª feira 14h – 16h 

CERÂMICA ANDRÉ YASSUDA MUSEU Sábado 9h -11h 
FOTOGRAFIA BETO PALACETE 10 JULHO 3ª feira 14h – 16h 
FOTOGRAFIA BETO PALACETE 10 JULHO 5ª feira 14h – 16h 
DANÇA CONTEMPORÂNEA ALESSANDRA RECINTO SÃO VITO 2ª feira 8h – 10h 
BISCUIT JULIANA RECINTO SÃO VITO 6ª feira 14h – 16h 
TEATRO INFANTIL 6 A 12 
ANOS VICTOR TEATRO GALPÃO 2º feira 18h30-

20h30 
TEATRO JUVENIL 13 A 18 
ANOS MAURO TEATRO GALPÃO 3ª feira 19h – 21h 

TEATRO ADULTO MAIORES 
18 ANOS DANILO TEATRO GALPÃO 4ª feira 19h – 21h 

 

Município  lança o city 
tour noturno “Turisnight”

Aprendizes da Euterpe 
se apresentam no Bosque

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

O Bosque da Princesa recebe 
neste domingo (24), a banda de 
aprendizes da Corporação musi-
cal euterpe, às 10 horas. o evento 
é gratuito e aberto para todos os 
públicos.

o repertório da ‘banda de 

Aprendiz’ contará com as canções: 
“Shut up and Dance”, “all about 
that bass”, “ler it Go”, “Firework”, 
“i gotta Feeling”, “Happy”, “brazil”.

o Projeto aprendiz visa formar 
jovens músicos para integrarem o 
quadro de membros da Corpora-
ção musical. a intenção da Corpo-
ração é divulgar ainda mais a mú-
sica em nosso município.

Pindamonhangaba está lan-
çando um novo projeto de city 
tour que tem tudo para ser suces-
so. É o “turisnight”, um city tour 
noturno, gratuito, pelas ruas da ci-
dade e sempre integrando a visita 
a algum local turístico de Pinda.

o projeto-piloto foi lançado na 
noite de quarta-feira (20), pela Se-
cretaria de Cultura e turismo da 
Prefeitura (Departamento de tu-
rismo), com visita guiada à Fazen-
da Nova Gokula. o maior templo 
hare krishna da américa latina es-
tava comemorando o “ano-Novo” e 
os visitantes puderam ter a vivên-
cia de conhecer o templo e cantar 
o famoso mantra “hare krishna”, 
participar da ceia vegana e ainda 
fazer uma pequena trilha no bos-
que, à luz de lanternas e depois, 
com todos os celulares apagados, 
ouvir os sons da natureza, do rio e 
ouvir as explicações do guia local, 
Vijaya, sobre a filosofia e o trabalho 
realizado na Nova Gokula.

“Gostei muito do turisnight. 
Pudemos conhecer nossa cidade 
em outro aspecto”, disse o parti-
cipante Márcio Renato. “Quem 
disse que no escuro não se en-
xerga nada precisa visitar aquele 
lugar mágico, que é a Nova Goku-
la. Com certeza Pinda tem outros 
lugares assim também. Valeu a 
experiência”, afirmou.

De acordo com o idealizador 
do projeto, o guia Fábio Vieira, a 
intenção é realizar o “turisnight” 
mensalmente, sempre nas noi-
tes de lua cheia para aproveitar 
a iluminação natural. Nem todas 
as edições terão visitas à Nova 
Gokula. a intenção é fazer visitas 
a locais como o museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro i e Dona 
Leopoldina e até mesmo o Parque 
do trabiju.

mas o principal é, mesmo, ver 
o centro de Pindamonhangaba 
com outros olhos. e, para isso, o 
guia Fábio tem muitas histórias 
para contar. “Nosso city tour é 
mesclado com histórias dos pré-
dios e locais da cidade integrando 
o tempo do império às décadas 
de 60, 70 e 80 por exemplo. Por 
meio das histórias dos prédios, 
formamos a história de Pinda, 
sempre em forma de bate-papo, 
com a participação do turismo, 
que acrescenta muito ao nosso re-
pertório”, explicou Fábio. “Nossa 
intenção é manter viva a história 
de Pindamonhangaba, transmi-
tindo para as próximas gerações 
a importância que nossa cidade 
teve e ainda tem, para que eles 
tenham tanto orgulho de Pinda 
quanto nós, que pesquisamos os 
fatos históricos a fundo, temos”, 
destacou. 

Divulgação

Parque do Trabiju será reaberto ao público

“Turisnight” foi inaugurado com visita à Fazenda Nova Gokula

O Parque Natural Municipal 
do Trabiju será reaberto ao pú-
blico a partir do dia 6 de abril. A 
agenda de visita para pequenos 
grupos será aberta em breve.

Nos últimos fins de semana, 
a Secretaria de meio ambiente 

da Prefeitura realizou mutirões 
com voluntários no parque para 
organizar a infraestrutura para 
receber os primeiros novos visi-
tantes. O receptivo será realiza-
do por voluntários e equipe da 
Secretaria de meio ambiente.

O Parque Natural Munici-
pal do trabiju é uma das mais 
importantes unidades de Con-
servação do Vale do Paraíba. O 
local possui um sítio histórico-
cultural que abriga o complexo 
do sistema de abastecimento hí-
drico implementado pelo muni-
cípio no século XIX para abaste-
cimento de Pindamonhangaba.

O parque conta com aloja-
mento para pesquisadores, com 
dormitório, cozinha, toaletes, 

salas de estudo, trabalho e audi-
tório para apresentações.

entre seus atrativos estão as 
trilhas como da Ponte Pênsil, da 
Caixa D´Água, entre outras, que 
colocam o visitante diretamente 
em contato com a natureza. Não 
é preciso caminhar muito para o 
visitante perceber a mudança da 
vegetação que se torna mais den-
sa e o ar mais fresco e úmido. en-
tre as espécies encontradas, estão 
o sapinho-dourado, endêmico da 

mata atlântica de cor alaranjada e 
do tamanho da unha de um adul-
to. outras espécies também são 
encontradas como o sapo-folha, 
a aranha-flor e uma infinidade de 
insetos, repteis, mamíferos, feli-
nos, roedores e pássaros.

além da natureza, os visi-
tantes têm contato com a parte 
histórica, como a tubulação de 
ferro que no passado servia para 
abastecimento público de Pin-
damonhangaba.

Divulgação

Divulgação
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Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 2ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de abril 2019.   

Dia: 27/03/2019 

Horário: 15h30 minutos 

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”   

 

Professor Antonio Carlos Macedo Giudice 

Presidente do FAEP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

 
*** ADIAMENTO SINE-DIE ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 (PMP 6610/2019) 
A prefeitura comunica que o Pregão Presencial nº. 019/2019 que cuida da 
“contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados para 
formação continuada de professores e profi ssionais”, fi ca ADIADO SINE-DIE para 
análise de revogação do certame licitatório a pedido do solicitante.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 (PMP 6619/2019) 
A prefeitura comunica que o Pregão Presencial nº. 020/2019 que cuida da “aquisição 
e instalação de ar condicionado para o prédio do Fundo Social de Solidariedade”, 
fi ca ADIADO SINE-DIE para análise de revogação do certame licitatório a pedido do 
solicitante.

*** 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:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 (PMP 08951/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação 
da escola municipal Odete Correa Madureira, com fornecimento de materiais e mão 
de obra”, com entrega dos envelopes até dia 09/04/19 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 (PMP 08954/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico-
profi ssionais para construção de creche municipal no Bairro das Campinas, com 
fornecimento de materiais e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 
10/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 (PMP 08631/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho, 
para prestação de serviços técnicos administrativos, transferência de expertise”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/04/19 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.  

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza neste sá-
bado (23), a partir das 9 ho-
ras, uma programação com 
diversas atividades, no con-
domínio Salgueiro, no Bem 
Viver. O intuito é reunir a 
população para um momen-
to de troca de informações e 
prevenção sobre a tubercu-
lose, além de promover ativi-
dades em comemoração ao 
mês das mulheres.

A Secretaria de Saúde 
disponibilizará o ônibus da 
saúde para coleta de pre-
ventivos, exames de tuber-
culose, além da distribuição 
de material informativo a 
respeito da doença. Haverá 
também ações de prevenção 
à saúde com verifi cação de 
pressão arterial e glicemia 
capilar, orientação nutricional 
e cálculo de IMC (índice de 
massa corpórea).

Para deixar o momen-
to ainda mais especial aos 
moradores, em comemora-
ção ao mês das mulheres, 
a Secretaria de Habitação 
da Prefeitura, em parceria 
com a empresa Clarb, con-
tratada para realizar o tra-
balho social com as 1536 
famílias, irá realizar o “Sá-
bado Das Mulheres no Bem 
Viver”. “Também iremos re-
ceber os parceiros da Em-
belleze, cuidando das mu-
lheres que participam com 
assiduidade das reuniões 
sociais. Teremos profissio-
nais para deixarem as mu-
lheres do Bem Viver ainda 
mais bonitas, entre elas: 
designer de sobrancelhas, 
maquiadoras e corte de 

cabelos”, destaca a direto-
ra de Habitação, Monique 
Mara Mimoso Dias.

O que é tuberculose?
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, a tuberculose 
é uma doença infecciosa e 
transmissível que afeta prio-
ritariamente os pulmões, em-
bora possa acometer outros 
órgãos ou sistemas. A doen-
ça é causada pelo Mycobac-
terium tuberculosis ou bacilo 
de Koch. E é transmitida de 
uma pessoa infectada para 
a outra pelo ar, em situações 
comuns e habituais ao falar, 
espirrar e principalmente ao 
tossir.

No Brasil, a cada ano, 
são notifi cados aproximada-
mente 70 mil casos novos 
e ocorrem cerca de 4,5 mil 
mortes em decorrência da 
tuberculose. Ainda segun-
do o Ministério da Saúde, o 
principal sintoma da tuber-
culose é a tosse na forma 
seca ou produtiva. Por isso, 
recomenda-se que todo sin-
tomático respiratório que é 

Secretaria de Saúde disponibilizará o ônibus da saúde para coleta de 
preventivos, exames de tuberculose

Extrato do Termo de Aditamento de  Convênio nº 01/2019 
Processo nº 37914/2017

Cessionário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Cedente: Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba
Objeto: cessão de servidor, com a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para a Prefeitura, 
visando incrementar e aprimorar o atendimento à população e a prestação de serviços, atingindo 
os princípios constitucionais da efi ciência e celeridade que regem o serviço público, nos termos da 
Lei Municipal nº 6091/2018. Aditamento de Prazo até 19/02/2020. Data da Assinatura: 05/02/2019

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Inciso I do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018,

D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 4.536.000,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais), no 
Gabinete do Prefeito, no Fundo Social de Solidariedade, na Secretaria Municipal de Educação, 
Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico, na Secretaria Municipal de 
Saúde, no Departamento de Atenção Básica à Saúde e no Departamento de Atenção Especial, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,  
em função do superávit fi nanceiro apurado em 2018 e adequação de ações neste exercício. A 
classifi cação orçamentária será:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.50 Fundo Social de Solidariedade
2079 Fundo Social de Solidariedade
08.244.0015.93      3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (867) R$   500.000,00

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40 Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
1008 Ampliação de Vagas para Crianças de 04 e 05 anos
12.365.0011.95     4.4.90.51– Obras e Instalações (868)                            R$   900.000,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059 Manutenção da Atenção Básica
10.301.0014.95      3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (869)  R$   389.000,00

10.30 Departamento de Atenção Especial
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.95    4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (871)   R$    112.000,00
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.95  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (872) R$ 2.500.000,00

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente 
2077 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
08.243.0015.93    3.3.50.43– Subvenções Sociais  (870)                          R$   135.000,00
   
Art. 2º   O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

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

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna

Secretária Municipal da Fazenda e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5.631 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Inciso I do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.198, de 
20 de dezembro de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 935.708,60 
(novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), 
na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Ação Educativa e 
Desenvolvimento Pedagógico, para uso da sobra do recurso do Fundeb no exercício 
de 2018, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007. A classifi cação 
orçamentária será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40 Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
2082                 Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Magistério
12.361.0003.92   3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil (873)      R$   
935.708,60 
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
a sobra de caixa do Fundeb, apurado no Balanço Patrimonial de 2018.
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária Municipal da Fazenda e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 25 de 
fevereiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Total Geral -130.000,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.623, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Ricardo Alberto Piorio, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inc. III do art. 11, da Lei 
Municipal nº 6.145, de 28 de junho de 2018,

DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, para atender as dotações 
orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes de 
anulação das dotações constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2019.

      Ricardo Alberto Pereira Piorino                    Maria de Fátima Bertogna 
       Vice-Prefeito no exercício de                Secretária Municipal da Fazenda e         
                Prefeito Municipal                                              Orçamento   

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 
Tabela I - Crédito
01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
136 3.3.90.30.00 Material de Consumo   8.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL 
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
161 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  4.000,00
01.15.50 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.39.00
636 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  85.000,00
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 05 | 510.0000 | 3.3.90.33.00
865 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA 
01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 02 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
866   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 31.000,00
 
Tabela II - Anulação
 
Total Geral
 
130.000,00
 
01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
138   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -8.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
159   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -4.000,00
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 05 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
593   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -2.000,00
01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 02 | 510.0000 | 3.3.50.39.00
604   3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -31.000,00
01.15.50 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.43.00
637   3.3.50.43.00 Subvenções Sociais   -85.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.624, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6198, de 20 de 
dezembro de 2018, artigo 5º,

DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), para 
atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.

Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2019.

   Ricardo Alberto Pereira Piorino  
     Vice-Prefeito no exercício de 

              Prefeito Municipal
 

     Maria de Fátima Bertogna
    Secretária Municipal da Fazenda e  Orçamento

 
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 25 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 
Tabela I - Suplementação  
01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
01.01.50 | 08.244.0015.1003 | 03 | 510.0000 | 4.4.90.52.00   
28 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 
01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO  
01.05.10 | 04.122.0004.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00   
109 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00   
430 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 34.000,00 
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 02 | 510.0000 | 3.3.90.93.00   
594 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 56.000,00 
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 05 | 510.0000 | 3.3.90.93.00   
595 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 40.000,00 
      
   Total Geral   162.000,00 
   
 Tabela II - Anulação  
01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00   
32   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  -30.000,00 
01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO  
01.05.50 | 04.126.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00   
143 3.3.90.30.00 Material de Consumo    -2.000,00 
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL  
01.06.20 | 99.999.0021.9001 | 01 | 110.0000 | 9.9.99.99.00   
168 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência -56.000,00 
01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00   
374  3.3.90.39.00  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -10.000,00 
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL  
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00   
384 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -24.000,00 
01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
01.15.30 | 08.244.0015.1005 | 01 | 510.0000 | 4.4.90.51.00   
616 4.4.90.51.00 Obras e Instalações      -40.000,00 

 Total Geral      -162.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA GERAL Nº 5.175, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do §2º do art.9º da Lei nº 5.801, de 1º de julho de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de 
Acompanhamento para fi scalização e monitoramento dos serviços executados no 
Pronto Socorro Municipal:

I – Conselho Municipal de Saúde
- Meilai Jesus Shen
- Miguel Jacob

II – Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
- Vereador Roderley Miotto Rodrigues

III – Profi ssionais da área
- Mariana Prado Freire
- Gislaine Cristina da Silva Costa
- Simone Naldi de Matos

Art. 2º Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2019.

Isael Domingues                                                              
Prefeito Municipal         
Valéria dos Santos

Secretária Municipal de Saúde 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 28 de 
fevereiro de 2019.
                              Anderson Plínio da Silva Alves
                            Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA GERAL Nº 5.177, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da alínea b do item 1 do art.2º da Resolução  nº 1.779, de 11 de novembro de 2005, 
do Conselho Federal de Medicina, e até que se estruture o serviço de óbito do Município de 
Pindamonhangaba,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores médicos plantonistas, a seguir indicados para atuarem na emissão de 
declaração de óbito, no caso de morte sem assistência médica, fi cando os respectivos profi ssionais 
à disposição conforme escala de serviço da Secretaria Municipal de Saúde:

-  Dr. Benedito Antônio Cardoso
-  Dr. Ricardo Maringoni de Oliveira
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2019.

Isael Domingues                                                              
Prefeito Municipal         
Valéria dos Santos

Secretária Municipal de Saúde 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 28 de fevereiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Bem Viver recebe ação contra a tuberculose

a pessoa com tosse por três 
semanas ou mais, seja in-
vestigada para tuberculose. 
Há outros sinais e sintomas 
que podem estar presentes, 
como: febre vespertina, sudo-
rese noturna, emagrecimento 
e cansaço ou fadiga.

“Existem estudos que a 
cada paciente com tubercu-
lose pulmonar que não se 
trata, pode infectar em média 
10 a 15 pessoas por ano. Al-
guns fatores contribuem para 
a disseminação da doença, 
tais como a pobreza e má 
distribuição de renda, a AIDS, 
a desnutrição, as más condi-
ções sanitárias e a alta densi-
dade populacional”, destaca 
o diretor do Departamento de 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana.

Lamana informa ainda 
que a vacina BCG é a melhor 
forma de prevenção e é obri-
gatória para crianças meno-
res de um ano de idade, pois 
protege as crianças contra as 
formas mais graves da doen-
ça. A melhor forma de preve-

nir a transmissão da doença 
é fazer o diagnóstico precoce 
e iniciar o tratamento adequa-
do o mais rápido possível. 
Com 15 dias após iniciado o 
tratamento, a pessoa já não 
transmite mais a doença. O 
tratamento deve ser feito por 
um período mínimo de seis 
meses, diariamente, e sem 
nenhuma interrupção. O tra-
tamento só termina quando o 
médico confi rmar a cura total 
do paciente.

Ações preventivas con-
tra a tuberculose continu-

arão durante 
a semana

A Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba dispo-
nibilizará durante a semana 
atividades contra a tuberculo-
se nos postos de saúde dos 
bairros. As equipes estarão 
treinadas para realizar exa-
mes e identifi car os sintomas 
de tuberculose. O horário de 
atendimento das unidades de 
saúde de Pindamonhangaba 
é das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas.
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sporte e LazerE
Divulgação 

Colaborou com o texto: 
Vanessa Muassab

Mais de mil atletas participaram 
da “1ª Fase do Campeonato Paulista de 
Taekwondo”, no segundo domingo de 
março (10), em Taboão da Serra (no 
Centro Poliesportivo Antonio Baldusco).

A equipe do “Projeto Taekwondo Ara-
retama” conseguiu para nossa cidade 
mais 5 medalhas e novamente, com 
sua força e união, reuniu seus talentos 
profi ssionais e monetários, partindo 

com coragem para Itapecerica da Serra, 
com o resultado de mais medalhas para 
elevar o nome de Pindamonhangaba no 
Pódio Paulista.

Quem se classifi ca, automaticamente, 
soma pontos para a próxima etapa e as 
medalhas foram moldadas para agre-
gar as outras redondas do campeonato.

Em relação à classifi cação, Lucas 
Valdecir da Silva Oliveira (faixa ponta 
vermelha, da equipe Cidade Jardim) 
conquistou o ouro em Kyorugui (Luta), 

já os atletas Ryan Teixeira da Cruz 
Izidoro (faixa verde) e João Vitor da 
Silva Machado obtiveram a medalha 
de prata. O bronze fi cou para Flávia 
Camile da Silva Ribeiro (faixa amare-
la) na mesma modalidade. Os atletas 
Robson Luis Reis (faixa ponta preta) 
e João Vitor da Silva Machado (faixa 
ponta vermelha) adquiriram 1º e 3º 
lugares, respectivamente, no Ponse.
Na Equipe técnica foram os instrutores 
Josileine Gonçalves e Daniel. 

TAEKWONDO CONQUISTA 5 MEDALHAS 
NO “CAMPEONATO PAULISTA”

Você sabia que além de jogo 
de tabuleiro, o xadrez tam-

bém pode ser considerado uma 
ciência e, até mesmo, uma arte? 
Sua origem é desconhecida, mas 

Festival de Xadrez atrairá mais de 200 
participantes para o Shopping

O evento conta com ofi cinas gratuitas para o público e também com a participação de dois Grandes Mestres

muitos acreditam que o esporte 
começou na Índia, no século VI. 
Além disso, o xadrez é apontado 
como uma ótima ferramenta para 
estimular o desenvolvimento in-
fantil em diversas áreas e para os 
idosos é uma importante ferra-
menta na luta contra o Alzheimer.

Com o intuito de difundir esse 
esporte na região, o Shopping 
Pátio Pinda receberá o primeiro 
“Festival de Xadrez”, realizado 
com a chancela da Confederação 
Brasileira de Xadrez.

No sábado (23), o espaço será 
dedicado à prática e ao apren-

dizado do jogo, com ofi cinas, 
professores de xadrez e uma 
partida simultânea com Josino 
Resende, Patrono do Clube de 
Xadrez de Pinda e ex-atleta da 
equipe Brasileira de Xadrez.

Já no domingo (24) acontecerá 
a “2ª Etapa XX Circuito FIDE Vale
-paraibano de Xadrez”, que conta 
com a participação de mais de 200 
enxadristas, além participação es-
pecial do Grande Mestre Mequi-
nho e Grande Mestre Matsuura.

As ofi cinas são gratuitas e as 
inscrições para o torneio já es-
tão encerradas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (23)
14h às 21h: Espaço livre 
para prática e aprendizagem 
de xadrez
15h: Simultânea com Josino 
Resende

DOMINGO (24)
10h: 2ª Etapa XX Circuito 
FIDE Vale-paraibano de 
Xadrez (participação especial 
GM Mequinho e GM Matsuura)
10h às 10h: Confi rmação 
obrigatória da Inscrição no local

10h45: Congresso técnico e 
fi xação do emparceiramento da 
1ª rodada
11h: 1ª rodada
11h45: 2ª rodada
12h30: 3ª rodada
13h15: Intervalo para almoço
14h: 4ª rodada
14h45: 5ª rodada
15h30: 6ª rodada
16h15: 7ª rodada
17h: Encerramento e 
Premiação   
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Prefeitura participa 
da premiação 
do concurso de 
“Melhor Lanche”

A premiação do concurso “Melhor 
Lanche de Rua”, promovido pela 3ª 
turma do curso de Organizador de 
Eventos, aconteceu na noite da última 
terça-feira (19), no auditório do Senac e 
contou com a participação da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba na entrega da 
premiação.

A Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhangaba 
disponibilizou para o vencedor do 
concurso uma cesta de guloseimas e um 
‘City Tour’, com direito a um acompa-
nhante. Já os segundo e terceiro colo-
cados a Secretaria disponibilizou uma 
sacola com produtos da cidade (canecas 
e informativos) e ‘City Tour’.

Fofura!

A linda Carolina Alves Mariano 
completou 8 meses no último domingo 
(17). A data foi marcada por um ensaio 
fotográfi co com o tema “Pedrita”. O 
“fofurômetro” explodiu!

O Shopping Pátio Pinda, em parceria com o Cinefl ix realizou mais uma edição do “Cinema para Todos” na quarta-feira 
(20). Dessa vez, os sortudos que ganharam os ingressos são alunos do 7º ano da escola estadual Deputado Claro Cesar, do 
bairro Jardim Santo Antônio, em Pindamonhangaba. 

Cinema para Todos

O sol está em Áries

No dia 21 de março, em plena prima-
vera ariana, o intenso Leonardo Var-
gas completou mais um ciclo de vida. A 
amiga Dayane e os demais conhecidos 
do universitário lhe mandam sinceras e 
conscientes energias positivas.

Felicidades

Mais um integrante da família 
Azeredo fez aniversário em março. 
Desta vez, quem soprou as velinhas foi 
a alto-astral Silvia, na última terça-
feira (19). Alegrias e realizações para a 
matriarca!

Tudo de lindo

Para Adriana Santos, que completou mais um 
ano de vida no último dia 20. Ela recebe os cum-
primentos da sua mãe Dalma, do sobrinho, do 
irmão, da cunhada, de toda a sua família e dos 
seus amigos, em especial da Elizabeth. 

Tudo de bom!

Para o jovem Maidel, que  fez aniversário no dia 
16 de março. Ele comemorou ao lado da família e 
recebeu todo o carinho dos familiares e amigos.

Universo Feminino

As jornalistas da Tribuna Jucélia Batista e Aianda Alves Ma-
riano participaram, na quarta-feira (20), de um bate-papo sobre 
o universo feminino com as escritoras Josélia Aguiar e Fernanda 
Young, em São José dos Campos. Elas aproveitaram para regis-
trar o momento.




