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Pinda sedia treinamento de
300 judocas de nove seleções
Divulgação

Alguns dos principais atletas
do judô mundial aproveitaram
uma pequena pausa no calendário de competições para virem
ao Brasil treinar com a seleção
brasileira no Treinamento de
Campo Internacional em Pindamonhangaba. A atividade promovida pela Confederação Brasileira de Judô em parceria com
o Comitê Olímpico do Brasil reúne, até o dia 12 de abril, cerca
de 300 atletas de nove países.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
PARCIALMENTE NUBLADO

30º

UV 10
Fonte CPTEC/INPE

Equipes de
vôlei iniciam
preparação
para o ano

Foram convocados os principais atletas da seleção Sub-21 e a seleção principal sênior, entre eles a medalhista olímpica Mayra Aguiar

As equipes de vôlei sub 20
masculino, infanto juvenil feminina e infantil masculina disputaram campeonatos no último
ﬁm de semana, se preparando
para as competições que serão
realizadas durante o ano.
PÁGINA 2

Estado assegura manutenção integral do “Projeto Guri”
O Governo do Estado de São Paulo
anunciou na segunda-feira (1º) a decisão de manutenção do “Projeto Guri”,
maior programa sociocultural brasileiro, que promove iniciação e formação

musical para crianças e adolescentes.
No anúncio foram apresentadas as
medidas previstas para que serviços
essenciais, como o “Projeto Guri”, não
sejam interrompidos.
PÁGINA 6
Divulgação

“Prêmio Educador Nota 10” tem inscrições abertas
Maior e mais importante prêmio de educação básica no
Brasil, o “Prêmio Educador Nota 10” está com inscrições abertas. Vale lembrar que proﬁssionais de educação básica da rede
pública podem se inscrever pela internet até o dia 27 de maio.
O prêmio é aberto a projetos inovadores na educação básica.
PÁGINA 5

“Guerreiras” do Futsal goleiam
Guararema na Copa Paulista do Interior
As “Guerreiras Pinda Futsal” aplicaram uma sonora goleada
para cima de Guararema no último sábado (30), em jogo
válido pela Copa Paulista do Interior.
Divulgação

O Projeto Guri promove iniciação e formação musical de
qualidade e inclusão sociocultural, e conta, em Pinda, com pólos
no Araretama e no distrito de Moreira César

Bairros do distrito de Moreira César
recebem diversos serviços de melhorias
As equipes de Serviços Urbanos e Obras da Subprefeitura de Moreira César seguem na execução de diversos serviços de melhorias para o distrito.
PÁGINA 2

Com um 11 a 1, as meninas de Pinda levantaram a torcida no ginásio do Tabaú
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Editorial

Bairros do distrito de Moreira César
recebem diversos serviços de melhorias

Vamos falar
sobre a Gripe

Divulgação

N

este mês o Ministério da Saúde começará a
campanha anual de vacinação contra a gripe em
todo o país. Nas próximas semanas, iremos divulgar o
calendário da vacinação aqui em nosso município.
Mas já antecipamos o assunto aqui, porque gripe
é coisa séria. A gripe (inﬂuenza) é uma infecção viral
respiratória aguda e altamente contagiosa, sendo mais
grave do que um resfriado comum, podendo levar a
complicações médicas graves. A doença pode afetar
qualquer pessoa em qualquer idade, sendo facilmente
transmitida através da tosse, espirro e contato próximo com uma pessoa ou superfície contaminada.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a ocorrência de casos da inﬂuenza pode variar
de leve a grave e até levar a óbito. A hospitalização e
o óbito podem ocorrer principalmente entre os grupos
de alto risco – que são crianças menores de 5 anos,
gestantes, portadores de doenças crônicas e idosos.
Em todo o mundo, estima-se que epidemias anuais
resultem em cerca de 3 a 5 milhões de casos de doença
grave e cerca de 290 mil a 650
No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde,
o número total de casos conﬁrmados de inﬂuenza até
o ﬁnal de dezembro de 2018 foi de 6.754, sendo pacientes com uma mediana de idade de 37 anos – faixa
etária que normalmente não é contemplada pela vacina oferecida no Programa Nacional de Imunizações
(PNI). A região sudeste registrou o maior número de
casos de inﬂuenza com 46,6% dos registros e o estado
com o maior número de óbitos foi
Estudos demonstram que a imunização contra a
gripe pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe.
Assim, ﬁque atento ao calendário de vacinação que
será divulgado em breve. Se você faz parte dos grupos
de risco, não deixe de ser imunizado. A vacina pode
salvar vidas!

ESPORTES

Basquete estreia no
“Campeonato Paulista Sub 17”
Pinda fez sua estreia no
sábado (30), no “Campeonato Paulista Sub 17 de
Basquete Masculino”, em
Franca, contra o time da
casa, considerado um dos
mais tradicionais do basquete do país.
O jogo de estreia terminou com derrota para Pin-

da por 97 a 65. Este é o retorno da equipe masculina
de basquete para a Federação Paulista, desde 2012.
O próximo jogo será
em casa, neste domingo
(7), contra o Nosso Clube
Limeira. A partida está
marcada para as 15 horas,
no CE João do Pulo.
Divulgação
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As equipes de Serviços Urbanos e
Obras da Subprefeitura de Moreira
César seguem na execução de diversos
serviços de melhorias para o distrito.
Durante a semana, o bairro Feital
foi atendido pelas equipes de roçada, sendo executada a capina e varrição de alguns pontos das vias públicas e calçadas. O bairro também
recebeu a equipe do “Tapa-buracos”, que percorreu os pontos mais
críticos executando os serviços.
A estrada do Atanásio também
vem recebendo atenção especial, e a
equipe percorre toda a via, realizando
a limpeza dos matos altos, proporcionando mais segurança aos motoristas
e transeuntes que utilizam a via.
Todos os bairros do distrito fazem
parte do plano de ação e, de acordo
com a necessidade, irão receber as
equipes do tapa-buracos, capina,
limpeza urbana, e “Pega Tudo”.
Os trabalhos têm por objetivo,
inclusive, a erradicação de possíveis
criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika
e chikungunya, além de manter os
bairros limpos.

Prefeitura realiza serviços de capina
e retirada de entulho pela cidade
As equipes da Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura
seguem realizando serviços de
retirada de entulho, capina e
roçada de rotatórias, praças e
áreas verdes pela cidade. Esses
serviços são realizados constantemente.
Na última semana, as equipes
estiveram nos seguintes locais:
bairro das Campinas, Cidade
Nova, Lessa, Alto do Cardoso,
Vitória Park, rotatória INSS,
Alto Tabaú, Campininha, Praça
Monsenhor Marcondes, Praça
da Árvore no Crispim, Cidade
Jardim, Vila Prado, Jardim Rezende, Campo Belo e Praça do

Divulgação

Socorro, entre outros.
Importante destacar que as áreas particulares, incluindo calçadas,

são de responsabilidade dos proprietários, que ﬁcam passíveis
de multas.

ESPORTES

Equipes de vôlei iniciam preparação
para campeonatos do ano
As equipes de vôlei sub 20
masculino, infanto juvenil feminina e infantil masculina
disputaram campeonatos no
último fim de semana, se preparando para as competições
que serão realizadas durante
o ano.
O sub 20 masculino disputou
a Copa Joseense no domingo
(31), em São José dos Campos, e
venceu Arujá por 2 a 1. O atleta
André Luís, de Pinda, foi o destaque da partida.
Este campeonato é preparatório da equipe que vai disputar
os Jogos Regionais deste ano.
O próximo jogo dos atletas

será no dia 28 de abril, também
em São José.
A categoria infanto juvenil
feminina e a infantil masculina
participaram do Torneio Início
da Liga Sorocabana de Vôlei.
As meninas entraram em quadra no domingo (31) e se classiﬁcaram em terceiro lugar. O
Torneio Início reúne as equipes
que disputarão o campeonato
durante o ano e começará na segunda quinzena de abril, com 7
equipes.
Os meninos do infantil jogaram dia 30, em Botucatu, se
classiﬁcando como quartos colocados no mesmo torneio.

Divulgação

O atleta André Luís, de Pinda, foi o
destaque da partida contra o Arujá pela
Copa Joseense
Divulgação

HANDEBOL
ESTREIA
NA LIGA
PAULISTANA
Pinda fez sua estreia na Liga
Paulistana de Handebol, no domingo (31), em Praia Grande. A
equipe da categoria juvenil masculina perdeu 29x18 do time da
casa e a equipe da categoria Livre
Feminino empatou 18x18 do time
de Praia Grande.

Pindamonhangaba, 3 de abril de 2019
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Pinda recebe cerca de 300 atletas
e oito seleções, além do Brasil
Judocas ﬁcam concentrados na cidade para treinamentos até o dia 12 de abril

Após um início de ano
recheado de grandes competições como os Grand
Slam de Paris, Dusseldorf e
Ecaterimburgo, alguns dos
principais atletas do judô
mundial
aproveitaram
uma pequena pausa no
calendário para virem ao
Brasil treinar com a seleção
brasileira no Treinamento
de Campo Internacional
em
Pindamonhangaba.
A atividade promovida
pela Confederação Brasileira de Judô em parceria
com o Comitê Olímpico
do Brasil reúne, até o dia
12 de abril, cerca de 300
atletas de nove países.
É a terceira vez que a
CBJ realiza esse tipo de
concentração na cidade
do Vale do Paraíba com
participação estrangeira.
Neste ano, vieram as seleções da França, Holanda,

Alemanha, Bélgica, Croácia, Argentina, Equador
e Chile. Em outros anos,
passaram por lá as principais estrelas de potências
como Rússia e Azerbaijão.
A agenda dos judocas é intensa. Por dia, os atletas
fazem duas sessões de treinos de aproximadamentes
duas horas cada no dojô
com algumas dezenas de
lutas ao longo da semana.
“É um treino muito prático.
Não tem muita conversa,
se podemos dizer assim. É
um treino especíﬁco para
randoris, tanto de ne-waza (luta no chão), quanto
tachi-waza (luta em pé),
assim como é realizado na
Europa.”, detalha Mario
Tsutsui, treinador da seleção feminina de judô do
Brasil.
Pelo Brasil, foram
convocados os principais

Divulgação

atletas da seleção Sub21 e a seleção principal
sênior, entre eles atletas como Mayra Aguiar
(78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Ketleyn
Divulgação

Quadros (63kg), Rafael
Silva “Baby” (+100kg) e
Daniel Cargnin (66kg),
que ﬁcaram as duas semanas completas concentrados em Pinda.

Parte da seleção, como a
campeã olímpica Rafaela
Silva, Maria Portela, Rafael Macedo, Rafael Buzacarini, entre outros, estão competindo os Grand

Prix de Tbilisi e Antalya.
Mesmo assim, retornarão
ao Brasil no dia 09 e participarão dos últimos dias
de treinos em Pindamonhangaba.

Judocas da cidade participam
de festival e torneio de judô
No último domingo (31), a Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba participou com 30 judocas – com
faixa etária de 11 a 14 anos - que
estão dando os primeiros passos
na modalidade, no Torneio e no
Festival Jarbas Dias Ferreira de
Judô. O palco do evento foi o Tênis Clube de São José dos Campos, com a participação de aproximadamente 900 judocas da
região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

No Festival, a equipe da Semelp participou com 21 judocas,
e os objetivos foram promover o
aspecto técnico aprendido nas
aulas, além de trabalhar com os
valores e modos comportamento.
Já na competição, dos 9 judocas das classes Sub 13 e Sub
15, a equipe conquistou 1 medalha de ouro, 2 de prata e 3 de
bronze. Destaque para a judoca
Laryssa Bianca, campeã na categoria Sub 15 pesado.
Para o professor Celso Man-

zano, “a competição é um dos
conteúdos de uma modalidade
esportiva, e deve ser trabalhada
como tal, e não como um ﬁm em
si mesma. Ela também apresenta virtudes educativas que não
devem ser esquecidas.”
O próximo compromisso da
equipe de judô da Semelp será
o Campeonato Paulista - Fase
Inter Regional - das Classes Sub
15, Sub 18, Sub 21 e Sênior, que
será realizado no sábado (6), na
cidade de Santo André.
Divulgação

Com o placar de 11 a 1, as meninas de Pinda levantaram a
torcida no ginásio do Tabaú

“Guerreiras” do
Futsal goleiam
Guararema na Copa
Paulista do Interior

As “Guerreiras Pinda Futsal”, da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer da Prefeitura,
aplicaram uma sonora goleada
para cima de Guararema no último sábado (30), em jogo válido pela “Copa Paulista do Interior”. Com o placar de 11 a 1, as
meninas de Pinda levantaram a
torcida no ginásio do Tabaú.
Os gols foram marcados por
Júlia (4), Larissa (2), Ludmila
(2), Madu (1), Di (1) e Denna (1).
De acordo com o técnico Márcio
Silva, a performance das atletas
nesta partida pode ser classiﬁca-

da como simplesmente avassaladora. “Com dois jogos e duas
vitórias, a equipe mantém 100%
de aproveitamento na ‘Copa O evento contou com a participação de aproximadamente 900 judocas da região do Vale
Paulista do Interior’”, resumiu.
do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira
O próximo desaﬁo será no dia 20 de
abril, contra Taubaté, também no ginásio do Tabaú, às
A equipe de futsal masculino sub 20 da Semelp está
Adilson Caju e Silvinho. Os atletas são: Gabriel
19 horas. A entrada
na ﬁnal da “Taça São Paulo de Futsal”, campeonato
Augusto, Luiz Felipe, Cleyton, Leandro, Luis Hené gratuita e todos
preparatório o Paulista 2019, organizado pela Federique, João Victor Filgueiras, João Victor Moreira,
estão
convidados
ração Paulista de Futsal. A semiﬁnal foi realizada na
Pablo, Luís Guilherme, Caik, Luís Eduardo, João
a levar sua torcida
segunda-feira (1), contra o Santo André, no ginásio da
Pedro, Brenno Gustavo, Gustavo e Willian.
para as “Guerreiras
Federação PaulisA ﬁnal será
Pinda”.
ta, em São Paulo.
disputada na

-SE
CONTRATATA
FRENTIS
(PNE)

Portador de Necessidades Especiais

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

PINDA ESTÁ NA FINAL DA “TAÇA SÃO PAULO DE FUTSAL MASCULINO”

Divulgação

A partida
emocionante
terminou com o
placar de 5x5 no
tempo normal,
0x0 na prorrogação e 4x3 nos
pênaltis. A equipe
de Pinda tem à
frente a comissão
técnica formada
por: Lucas Torão,

próxima segunda-feira, dia 8,
contra a equipe
do Corinthians,
também na
capital paulista.
Importante ressaltar que Pinda
é a primeira
equipe da região
a conseguir esse
feito.
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P oder Legislativo

Secretaria de Saúde realiza Audiência
Pública para apresentação do Relatório
Detalhado do 3º Quadrimestre de 2018
Dados anunciados evidenciaram aplicação acima da recomendação constitucional
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Secretaria de Saúde realizou no último
dia 19 de março, no Plenário Francisco Romano
de Oliveira, da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba,
uma
Audiência Pública para
apresentação do RDQA
– Relatório Detalhado do
Quadrimestre Anterior,
relativo ao 3º Quadrimestre de 2018.
A Audiência foi presidida pelo vereador Roderley Miotto (PSDB)Presidente da Comissão
de Saúde e Assistência
Social da Câmara, com a
participação dos vereadores Ronaldo Pinto de
Andrade – Ronaldo Pipas
(PR) e Jorge Pereira Alves – Jorge da Farmácia
(PR) e pela Secretaria de
Saúde através da Secretária Adjunta, Mariana Prado Freire e o Diretor de
Atenção Especial – José
Carlos dos Santos Pinto.
De acordo com o relatório, foram aplicados
33,69% na área da Saúde,
perfazendo o total de R$
115.330.597,95. A descrição detalha a participação das despesas com
ações e serviços públicos
de saúde na receita de
impostos líquida e transferências constitucionais
e legais.
Despesas
Empenhadas
Seguindo
a
apre-

sentação,
as
Despesas Empenhadas tiveram o montante de R$
342.321.315,27 com Receita Total de Impostos,
gerando o valor de R$
146.107.059,66 com Despesas na Saúde. As Transferências e Taxas totalizaram R$ 30.776.461,71 e
as Despesas Brutas Aplicadas na Saúde foram de
R$ 115.330.597,95 que
geraram o percentual de
33,69% de recursos próprios aplicados na saúde.
Despesas
Liquidadas
Da receita total de impostos, foram liquidados
no 3º quadrimestre de
2018 os seguintes valores: R$ 141.676.874,01 da
Despesa Total da Saúde;
R$ 30.387.617,20 referentes a Transferências e
Taxas e o montante de R$
111.289.256,81 de Despe-

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

sas Brutas Aplicadas na
Saúde, que obtiveram o
percentual de 32,51% de
Recursos Próprios Aplicados na Saúde.
A descrição feita pela
Secretaria de Saúde apresentou o percentual legal
de 15%, na ordem de R$
51.348.197,29, de acordo com a arrecadação de
impostos, porém o montante aplicado ﬁcou bem
acima deste valor, R$
115.330.597,95, que totalizou 33,69%, sendo que
a folha de pagamento dos
proﬁssionais de saúde
apresentou a quantia de
R$ 64.359.141,52.
Realizações
No terceiro quadrimestre de 2018 apresentou como principais realizações na área da saúde:
iniciou o funcionamento
da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24
horas) em Moreira César;
mudança do prédio ESF
Santa Cecília; descentralização da realização do
exame de Eletrocardiograma (ECG) de Moreira
César; aquisição de mobília para as unidades
ESF Cruz Grande, ESF
Bem Viver, UBS Vila São
Benedito e UBS Azeredo;
instalação de relógio de
ponto em 50% das unidades de saúde; aumento
nas atividades realizadas
do Centro de Práticas In-

tegrativas e Complementares (CPIC); diminuiu a
taxa de mortalidade infantil no 3° Quadrimestre
e a proporção de 100%
de cura de casos novos
de tuberculose pulmonar
com conﬁrmação laboratorial.
Ações realizadas
Dentre as principais
ações realizadas, foram
elencadas na Saúde Bucal a entrega de cerca
de 114 próteses mensais
e a compra de cadeiras
odontológicas
através
de emendas impositivas
para troca nas unidades
da Cruz Grande, Feital e
Santa Cecília.
No Centro de Zoonoses foram realizadas 600
castrações com gasto
aproximado de R$ 100
mil.
O SAMU realizou
2.303 atendimentos, no
terceiro quadrimestre.
No CPIC, foram realizadas 245 consultas de
homeopatia e 108 consultas com endocrinologia, relativo a obesidades. Também houve a
realização das seguintes
atividades: Evento Outubro Rosa, Tai Chi Pai
Lin, Cromoterapia, Rosas, Floral, palestras sobre alimentação, Grupo
Obesidades com práticas
integrativas, Reiki, Dança Circular, Yoga, REP,

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

GETI – Grupo de Estudos
e Trabalho Intersticional,
auriculoterapia, reﬂexoterapia, terapia comunitária, cozinha saudável, Reunião ONG Nova
Essência, palestras de
Ayurveda, Autocuidado,
Argila e Vinagre de Maçã,
artesanato, café saudável
e Constelação Familiar
Sistêmica.
O Laboratório realizou
227.973 exames.
A Secretaria de Saúde
também realizou as seguintes campanhas: Setembro Amarelo - Ações
de prevenção ao suicídio;
Ações de Campanha –
teste de glicemia capilar,
aferição da pressão arterial, orientação nutricional e cálculo de IMC;
1° Encontro de Rede
de Proteção e Violência
contra Mulher; Ações de
Campanha “Dia Mundial
do Coração”, aferição da
pressão arterial, orientação nutricional, cálculo
de IMC e circunferência
abdominal; 10° Caminhada Rosa – Ações de Campanha e prevenção do
câncer de mama e colo do

A CÂMARA

útero; Carreta da Mama
“Mulheres de Peito” – Foram realizadas 700 mamograﬁas; Treinão Rosa
– Corrida e caminhada
de conscientização sobre
o Câncer de Mama; Ações
de Campanha “Novembro Azul” – Direcionada
aos funcionários homens
da Prefeitura Municipal;
A família e o Diabetes
“21ªCampanha Nacional
Gratuita em Diabetes,
detecções,
orientação,
educação e prevenção das
complicações” – Ações de
Campanha de DST/AIDS
– Ações de Campanha
testes rápidos de Síﬁlis,
foram realizados 182 testes.
Participação
Popular
Todas as Audiências
Públicas são abertas à
população, inclusive para
questionamentos
pelo
público presente e pelos
vereadores. Além disso, são transmitidas ao
vivo pela TV Câmara, no
canal 4 da NET e pela internet, através do portal:
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Queremos ouvir sua voz!

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Operadora NET - canal 4

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 3 de abril de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.186, DE 18 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.512, de 22 de janeiro de 2019, que constitui
o Núcleo Gestor, com caráter técnico e estratégico para acompanhar a elaboração da revisão do
Plano Diretor e nomear os senhores a seguir indicados para compô-lo:
“I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Álvaro Staut Neto
Paulo Ricardo Nicolas Imparato”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 18 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 062/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a NELSON ALVES DE
OLIVEIRA, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA OSCARINA
R DE OLIVEIRA , S/NR, Bairro TRIANGULO, QUADRA H LOTE 34 inscrito nesse
município sob a sigla: SE11.09.12.011.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.184, DE 15 DE MARÇO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento da Lei Federal nº 9.394/96, alterada pela Lei Federal nº 11.274/06, Decreto
Municipal nº 5.256, de 10 de dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal nº 5.371, de 04
de novembro de 2016, conforme Processo Interno nº 7556/2019 e análise técnico-pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do COLÉGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECRIAR LTDAME, inscrito no CNPJ/MF nº 26.774.864/0001-54, situado na Rua Amador Bueno nº 17, Jardim Boa
Vista, para serviços educacionais nos segmentos de Creche e Pré-Escola.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 062/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a NELSON ALVES DE
OLIVEIRA, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA OSCARINA
R DE OLIVEIRA , S/NR, Bairro TRIANGULO, QUADRA H LOTE 34 inscrito nesse
município sob a sigla: SE11.09.12.011.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.688, DE 15 DE MARÇO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, RESOLVE
Retificar a Portaria Interna nº 10.651, de 04 de janeiro de 2019, para que conste: “PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Edno Rodrigues de Melo, matrícula 647100,
guarda, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, para apurar inassiduidade habitual,
conforme relatado nos autos do Processo Interno nº 35523/2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.691, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo
Disciplinar nº 010/2018, constituído através da Portaria Interna nº 10.533, de 21 de agosto de 2018,
por prazo indeterminado.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.692, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo
Disciplinar nº 001/2019, constituído através da Portaria Interna nº 10.651, de 04 de janeiro de 2019,
por prazo indeterminado.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 051/19 – LIMPEZA RETIRADA DETRITOS RESIDÊNCIA DEMOLIDA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr (a)MARÇAL SEBASTIÃO ALCIDES
NETO, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA , S/NR,
Bairro MOMBAÇA , QUADRA 06 LOTE 167 inscrito nesse município sob a sigla: SO110501010000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipai

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 2014/2018

CONVOCAÇÃO 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAE/2019
GESTÃO 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação
Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização
da 2ª Reunião do CAE/2019, gestão 2018-2022:
Data:

03/04/2019, quarta-feira

Horário:

Primeira chamada:
Segunda chamada:

Local:

Sede da Secretaria de Educação e Cultura – SEC
Rua Senador Dino Bueno, nº 119 - Centro, antiga Escola de Comércio
João Romeiro
CEP 12401-410
Tel.: (12) 3644-1560

Pauta:

08h00min
08h30min

 Leitura da Ata da reunião anterior
 Distribuição do cronograma das visitas às escolas
 Outros assuntos pertinentes ao CAE

Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2018/2022
Francisco Parente
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP.
Secretaria de Educação e Cultura
e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o
Regimento Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br , ou através do Grupo CAE
Pinda 2018 - 2022, do WhatsApp.
Folha 1 de 1
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
SenadorLeiloeira
Dino Bueno,inscrita
119 Centro
CEP 12401-410
(12) 3642-1560
Ana Claudia Carolina CamposRua
Frazão,
na–JUCESP
sob -oTel.
nº 836,
com escritório à Rua da Mooca, 3.547,
e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.sgov.br
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada
pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação
e Outras Avenças de nº 10136075208, no qual ﬁguram como Fiduciantes RODRIGO JOAQUIM DE LIMA, brasileiro,
empresário, portador do RG nº 29.948.808-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.671.338-81, e sua esposa ANA
CAROLINA LOPES DOS SANTOS DE LIMA, brasileira, auxiliar administrativa, portadora do RG nº 41.552.844-6 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 357.295.018-03, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23/04/2019, às 16h10min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 207.179,89 (Duzentos e Sete Mil, Cento e Setenta e
Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 60.079 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pindamonhangaba/SP , com a propriedade consolidada em nome do credor ﬁduciário, constituído por:
“APARTAMENTO Nº 42, situado no quarto andar do “Bloco 1” do Condomínio “Reserva Anauá”, na cidade de
Pindamonhangaba, na Rodovia Abel Fabricio Dias, nº 330, localizado na parte anterior esquerda no centro do corredor,
composto de sala de estar/jantar, varanda com gradil, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e uma vaga de
garagem indeterminada; com área privativa de 52,230m²; área de uso comum de 20,402m², totalizando área de 72,632m²,
sendo 61,054m² em área ediﬁcada e 11,578m² em área descoberta, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo e nas
demais partes comuns de 0,002239%; confrontando, de quem do acesso aos blocos se dirige para as unidades, na frente com
a projeção do recuo da construção voltado para as áreas comuns externas ao bloco; do lado direito com apartamento 41; do
lado esquerdo com um shaft, parte do hall e a projeção do recuo da construção voltado para as área comuns externas ao bloco;
e no fundo com a circulação”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o dia 02/05/2019, às 16h10min, no mesmo local,
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 155.399,25 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil,
Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão
se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITESE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) ﬁduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões ﬁduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) ﬁduciante(s) adquirir sem concorrência de
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que,
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o
valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line
se dará através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de condições com os participantes de modo presencial. O
horário mencionado neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o
horário oﬁcial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932,
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 (PMP 06628/2019)
A autoridade superior homologou, em 21/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de pneus para os veículos da frota da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): BBW
do Brasil Comércio de Pneumáticos Ltda: 03-808,80; 05-980,00; 06-1080,00; 092078,00; 13-191,00; 15-354,80; 18-198,00; 19-2029,00; 20-267,70; 21-150,40;
24-492,00; 27-235,00; 38-500,00; 41-180,00; 43-893,40; 44-893,40; 52-40,00; 5640,00; CP Comercial S/A: 01-418,00; 02-748,00; 4-930,00; 17-430,00; 22-150,00; EL
Elyon Pneus Eireli ME: 07-1216,00; 08-1710,00; 10-227,00; 681-380,00; 12-410,43;
14-370,50; 16-603,00; 23-551,00; 28-1980,00; 29-342,00; 30-441,55; 32-1105,83;
33-902,50; 35-202,95; 36-604,89; 37-604,89; 39-361,00; 40-370,50; 42-141,47; 4634,20; 47-69,30; 48-79,20; 49+-89,00; 51-85,50; 53-37,62; 54-61,75; 55-158,40; 57209,00; 58-59,40; 59-32,92; 60-61,75; 62-104,50; 63-60,64; 64-19,00; 65-19,00; 6626,60; 67-23,75; 68-23,75; 69-199,50; Na Ativa Comercial Ltda: 45-34,59; 50-17,00;
61-28,22; Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda ME: 25-376,20; 26-1148,00; Villar
Guimarães Comércio de Pneus Ltda ME: 31-460,00; 34-2240,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 223/2018 (PMP 34155/2018)
Foi firmado o contrato 013/2019, de 27/02/2019, para “aquisição de equipamento
hospitalar”, no valor de R$ 13.437,00, vigente por 12 meses, assinando pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Agile Med Importação e Exportação Eireli EPP, o Sr Renato de Abreu de
Oliveira.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 321/2015 (PMP 33981/2015)
Foi firmado o aditamento 02/2018, de 04/01/2019, ao contrato 065/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção
terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo ‘D’ com tripulação
(incluindo manutenção e combustível)”, para prorrogação até 11/04/2019, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Clínica Médica
Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Janderson de Souza Azevedo.
PREGÃO Nº 325/2015 (PMP 33986/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 04/01/2019, ao contrato 002/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura
securitária para veículos oficiais, pertencentes à frota Municipal”, para prorrogação
até 07/01/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a Sra Neide de Oliveira
Souza, e o Sr Roberto de Souza Dias.
PREGÃO Nº 147/2016 (PMP 14943/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 08/02/2019, ao contrato 004/2017, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em prótese
dentária total (PT) superior e/ou inferior, prótese dentária parcial removível em arco
(PPR CRCO) superior e inferior, prótese dentária provisória (PPR) superior e/ou
inferior e confecção de armação de prótese parcial removível em cromo cobalto,
com fornecimento de material e mão de obra”, para prorrogação até 10/05/2019,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Irmãos Castro Ltda ME, o Sr Adriano Artur Silveira de Castro.
PREGÃO Nº 249/2016 (PMP 28370/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 12/12/2018, ao contrato 243/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura
securitária para os veículos oficiais pertencentes à frota da Secretaria de Saúde”,
para prorrogação até 12/12/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a Sra
Neide de Oliveira Souza, e o Sr Roberto de Souza Dias.
PREGÃO N º 090/2017 (PMP 21908/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 090/2017, que cuida
de “contratação de empresa especializada realização de serviços em exame de
ultrassonografias”, para supressão de 20%, equivalente a R$ 206.760,14, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Pró Imagem
Ltda, a Sra Flávia Kortas Kalil Issa Cevasco, e o Sr Eduardo Margara da Silva,
Foi firmado o aditamento 02/2018, de 23/10/2018, ao contrato acima citado, para
prorrogação até 23/10/2019, e reajuste de 3,3024%, conforme variação do IPC FIPE,
passando o valor total para R$ 854.352,74, assinando pela contratante e contratada
os mesmos responsáveis acima.
PREGÃO Nº 192/2017 (PMP 38153/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 08/02/2019, ao contrato 001/2018, que cuida
de “contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção
e ajuste no website do Jornal Tribuna do Norte”, para prorrogação até 08/02/2020,
assinando pela contratante a Sra Jucélia Batista Ferreira, e pela contratada, empresa
Carlos Marcelo César ME, o Sr Carlos Alberto César.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia sete de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson
Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47.ª Sessão Ordinária, realizada
em 26.12.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0170/18
Sandra Galvão Alves França e 1-0173/18 Julio Cesar Pires Motta. II – RELATOR:
Sr. Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0169/18 Alcides
Machado Junior e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0163/18 Ana Lucia Sauro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia oito de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores,
Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada
em 07.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0179/18 Elaine Guimarães Laurindo. II – RELATOR: Sr. Josiel Canuto da Silva
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0076/18 Valéria Cristina Nogueira Aragão
Lopes. III – EXPEDIENTE: Ofício 001/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia dezessete de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Segunda Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson
Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada
em 08.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0194/18 Sidney Carvalho.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Segunda Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores,
Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Ordinária, realizada
em 17.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0176/18 Aline do Prado Pereira. II – RELATOR:
Sr. Josiel Canuto da Silva
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0193/18 Cristian Reis da Silva e 1-0205/18
Marcio Jose da Silva Monteiro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Terceira Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson
Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 02.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 18.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0182/18 Carla Cristina de Moura e 1-0203/18 José Marcelo dos Santos.
II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime:
1-0091/18 Glauco de Oliveira Nascimento e INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0157/18 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. III – EXPEDIENTE: Ofício
002/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas
da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬21 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 03.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e tres de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Terceira Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores,
Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Ordinária, realizada
em 21.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I–
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0165/18
Julio Cesar Correa Leite. II – EXPEDIENTE: Ofício 002/19-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Ata da 04.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.01.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e dezenove, nesta
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson
Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 03.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 23.01.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0185/18 William Matheus Bueno. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da
Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0109/18 Régio Dianna Salvarani. III –
EXPEDIENTE: Ofício 004/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬28 de janeiro de 2019.
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C ultura e lazer
QUARTA-FEIRA

Governo assegura manutenção
integral do “Projeto Guri”
Divulgação

O

Governador João Doria anunciou na segunda-feira (1º) a decisão de descontingenciar R$ 20,7 milhões
para a manutenção do “Projeto
Guri”, maior programa sociocultural brasileiro, que promove iniciação e formação musical
para crianças e adolescentes.
No anúncio foram apresentadas as medidas previstas para
que serviços essenciais, como o
“Projeto Guri”, não sejam interrompidos.
“Não haverá nenhuma interrupção no “Projeto Guri”,
que continuará operando regularmente como está, atendendo 64 mil crianças e adolescentes em todo o Estado,
sem redução de alunos e professores. Neste ano, temos um
investimento previsto de R$
94,7 milhões para o Projeto
Guri”, disse Doria.
Segundo estudo do IDIS
(Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social)
publicado em fevereiro - e baseado no impacto do “Projeto

Em Pindamonhangaba, o projeto conta com pólos no Araretama e no distrito de Moreira César

Guri” na capital durante os últimos três anos -, o valor do impacto social gerado pelo “Projeto Guri” corresponde a seis
vezes o valor investido.
Em 382 polos, incluindo os
polos Fundação Casa destinados a jovens em cumprimento
de medidas socioeducativas,
são atendidos aproximadamente 64 mil crianças e adolescentes por ano.
Em Pindamonhangaba, o
projeto conta com pólos no
Araretama e no distrito de Moreira César.
O “Projeto Guri” promove
iniciação e formação musical de
qualidade e inclusão sociocultural, contribuindo positivamente para o desenvolvimento de
crianças, adolescentes e seus familiares. Por meio de cursos de
iniciação musical, canto coral,
tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas,
cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, são atendidas 64 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

Divulgação

“PARADA DE
PÁSCOA” PROMETE
AGITAR O
VALE DO PARAÍBA

O primeiro lote de ingressos foi esgotado
no primeiro dia, pelo site e direto na
loja Mr Moo, em São José dos Campos

O Vale do Paraíba
irá receber, neste ano,
uma Parada de Páscoa. O evento gratuito,
que promete animar
as crianças levando
o universo lúdico da
data, ocorre na véspera do feriado, no dia
18 de abril, às 19h, em
São José dos Campos,
no Shopping Colinas.
No percurso, os
personagens da vez,
coelhos, estarão a

bordo de um carro
conversível da BMW,
acompanhados de
músicos e artistas
circenses do “Circo
dos Sonhos”, que
vão interagir com o
público, promovendo
uma grande festa de
Páscoa.
A Parada de Páscoa vai contar ainda
com a participação
especial do Uni Duni
Club, que fará pintura

Divulgação

facial nas crianças
durante a concentração e levará os personagens Uni e Duni
para o evento.

Após o término da
Parada, os pequenos
poderão tirar fotos
com os personagens e
artistas.

“Mr.Moo
Churrasco” vende Paula Toller e Paulo Ricardo fazem show na região
5 mil ingressos
no primeiro dia
No primeiro dia de vendas dos ingressos para a sua
oitava edição, o “Mr Moo
Churrasco” vendeu mais de
cinco mil ingressos. O maior
churrasco do Brasil acontece no dia 01 de junho, no
Campus da Univap, em São
José dos Campos.
Na programação, a
dupla sertaneja Matheus
e Kauan, que explodiu
nas paradas musicais nos
últimos anos, será a principal atração musical.
O “Mr Moo Churrasco” tem como embaixador, o empresário e músico Sorocaba, que desde
quando foi convidado
pelos empresários Felipe
Thai e Bruno Alvarenga

Divulgação

a fazer a apresentação se
encantou com a estrutura.
A edição deste ano do
evento que cresce a cada
temporada, terá mais de 80
estações com tudo à vontade: churrasco, entradas,
bebidas, drinks, sobremesas, degustações em geral.
São 48 estações de churrasco, oito bares de cerveja,
oito bares de drinks, dois
bares de vinho, três estações de sobremesa e café e
12 estações de patrocinadores com degustação.
Os primeiros lotes dos
ingressos foram vendidos
a R$ 330. Quem ainda
não comprou, pode garantir sua participação no site
www.eventbrite.com.br.

O Vale do Paraíba receberá dois shows completos com Paula Toller e
Paulo Ricardo em uma só
noite. As apresentações
estão marcado para o dia
27 de abril, no salão nobre
do Clube Luso Brasileiro,
em São José dos Campos.

Paula Toller promete
uma seleção do
repertório que
irá resgatar momentos
da sua carreira solo e
no Kid Abelha

Paula Toller promete
uma seleção do repertório
que irá resgatar momentos da sua carreira solo e
no Kid Abelha, com músicas autorais e algumas
releituras. Paula dá sua
versão para “Ando Meio
Desligado”, dos Mutantes; “Céu Azul” do Charlie
Brown Jr, e “Don’t You
Worry ‘Bout a Thing”, de
Stevie Wonder, que virou
“Deixa a Vibe te Levar”.
Na lista de grandes sucessos tem “Como eu quero”, “Nada Sei”, “Fixação”
e “Grand’Hotel”, interpretadas por Toller com a

participação do produtor
Liminha, nos arranjos e
violão, além de Gustavo
Camardella (violão), Pedro Augusto (teclados),
Pedro Dias (baixo) e Adal
Fonseca (bateria). A cenograﬁa tem a concepção
de Batman Zavarese e a
iluminação foi desenhada
por Samuel Bets.

PAULO RICARDO
Com mais de 30 anos
de carreira, desde que surgiu com o grupo RPM, o
cantor Paulo Ricardo diz
se sentir como no início.
Aos 56 anos, Paulo Ricardo divulgou no ﬁnal do ano
passado uma nova canção, “Ela Chegou”, que conta com fortes elementos de
música eletrônica
O show reúne sucessos
de todas as fases de sua car-

reira, tanto no RPM quanto
solo. O elemento eletrônico, apesar de não ser uma
novidade em seus shows,
ganha mais força. Para o
show, além de seus sucessos solo e com o RPM, que
ele promete executar como
na composição original.
Dia 27 de Abril, a abertura dos portões será às 21h;
com inicio do show da Paula
Toller às 23h e a apresentação do Paulo Ricardo a partir da 1h30 da madrugada.
Os ingressos para o show
podem ser adquiridos online, no site www.queroingresso.com/dvulga
Quem levar um quilo de
alimento tem desconto.
Todos os alimentos arrecadados serão doados para o
Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São
José dos Campos.

