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DOM LUCAS: LEMBRANÇAS DE UM SÁBIO

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Na nossa vida passa-
geira, pelo nosso peque-
no planeta tão pleno de 
expiação e de dores, às 
vezes, por força do des-
tino (ou de Deus?) depa-
ramo-nos com pessoas 
especiais que nos mar-
cam e fi cam gravadas, 
para sempre, na nossa 
memória.

Era o ano de 1987, 
portanto, tudo trans-
correu há mais de trinta 
anos. Eu me encontrava 
num voo para Recife 
(com escala em Salva-
dor), onde iria fazer uma 
Palestra no III Congresso 
Brasileiro de Adoles-
cência. Ao meu lado, 
sentou-se um senhor de 
aproximadamente 65 
anos de idade, elegante, 
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Rainha Maria

de calça escura e blaser, 
franzino,portanto óculos 
de grau, gestos contidos, 
simpático, mostrando 
uma discreta carapinha 
branca e um  sorriso 
tranquilo. Começamos 
a conversar. Ele mos-
trava muito interesse 
nos assuntos relativos à 
adolescência, e me falava 
de sentido de vida, do 
homem e da cultura no 
nosso mundo. Impressio-
nou-me como ele abor-
dava, com tanta profun-
didade, tantos assuntos 
diferentes! Conversamos 
sobre Filosofi a Existen-
cial, especialmente sobre 
a obra do fi lósofo alemão 
Martin Heidegger, o qual 
já vinha estudando, cuja 
metodologia utilizei para 
a minha Tese de Douto-
rado defendida na USP 
em 1995. Perguntou-me 
sobre a minha família. 
Indaguei-lhe se tinha ne-
tos (que gafe!!) e ele me 
respondeu que não era 
casado. Quando o piloto 
avisou que iríamos ater-
rissar em Salvador, ele se 
despediu, muito afável, 
me abraçou e disse-me 
que iria torcer pelo su-
cesso da minha apresen-
tação. Ofertou-me o seu 

cartão de apresentação. 
Agradeci e guardei-o com 
muito cuidado. Chegando 
em Recife, li o cartão: 
DOM LUCAS MOREIRA 
NEVES, ARCEBISPO
-PRIMAZ DA BAHIA. Eu 
tivera a honra de viajar 
com o mineiro, natural 
de São João Del Rei, fi lho 
de um bibliotecário de 
uma professora primá-
ria, primo de Tancredo 
Neves, o prelado brasi-
leiro que mais tempo fez 
parte da Cúria Roma-
na: lá trabalhou mais 
de treze anos até a sua 
morte em 2002, ocorrida 
em Roma!!! Dom LUCAS 
foi nomeado Cardeal 
em 1988, em 1995 foi 
presidente da CNBB e, 
em 1996, eleito para a 
Academia Brasileira 
de Letras (Cadeira 12 ) 
sucedendo o poeta Ab-
gar Renault. DOM FREI 
LUCAS MOREIRA NE-
VES era fi lósofo, teólogo, 
cronista, autor de várias 
obras: “Vigilante desde a 
Aurora”; “Homem Des-
cartável e Outras Crôni-
cas”; “Razões de Espe-
rar e outras Crônicas”;  
“Sarça Ardente -Teologia 
na América Latina”.

Nunca me saiu da 

mente a sua idéia de ho-
mem, como bem expressa 
nesse pequeno texto do 
livro: “Homem Descar-
tável”, que ele me enviou, 
quando o lançou, no Rio 
em 1995: ”Uma diferença 
básica entre o homem e 
os outros seres, mesmo 
os animais superiores, é 
a CONSCIÊNCIA. Ele é 
capaz de refl etir sobre si 
mesmo, sobre sua histó-
ria, sua vida. Capaz de 
saber o que sucede com 
ele próprio. Ninguém o 
exprimiu melhor do que 
Blaise Pascal: ’O homem 
vive e sofre e morre e 
sabe o que faz, tem cons-
ciência do viver, sofrer e 
morrer.Esta autocons-
ciência é a marca do 
homem” Tu o fizeste 
pouco menos do que 
um Deus’. A palavra 
do salmista revela o 
plano de Deus sobre o 
homem. Esta é a única 
criatura que o Criador 
quer por si mesma e não 
como meio”.

Esse ser humano 
admirável que honrou o 
nosso Brasil, se encontra 
no Reino de Deus. Deixou 
um exemplo de humilda-
de, Cultura e de Amor en-
tre os seus semelhantes!

Dom Lucas Moreira 
Neves morreu em 2002

Reforço na sinalização horizontal 
leva mais segurança no trânsito

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A tradicional cele-

bração de São Benedito 
em Pindamonhangaba 
começou no último do-
mingo (21) e vai até o 
próximo domingo (28). 
Como de costume, a fes-
ta em homenagem ao 
santo mouro acontece 
na Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção.

Neste ano, o tema da 
festividade é “São Be-
nedito, modelo de vida 
cristã”. A programa-
ção dos próximos dias 
envolve missas com li-

turgias às 19 horas. No 
domingo (28), dia de 
encerramento da festa, 
as celebrações aconte-
cem horários diferen-
ciados: pela manhã, às 7  
e 9 horas; à noite, às 18  
e 19h30.

Além disso, também 
no domingo (28) dia do 
encerramento da “Fes-
ta de São Benedito”, os 
fi éis poderão acompa-
nhar uma cavalgada em 
homenagem ao santo 
no Rancho Peter Bella 
Eventos, às 10 horas. E 
em todos os dias da pro-
gramação, a praça da pa-
róquia tem quermesse.

Praticando a empatia     
Alguns municípios da região, entre eles  

Pindamonhangaba, celebraram nessa 
segunda-feira, 22 de abril, o dia de São 
Benedito. Diversas atividades religiosas 
aconteceram nestas cidades para 
comemorar a data. 

Em Pindamonhangaba, a tradicional 
festa ao santo cozinheiro acontece na 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção  
(praça Emílio Ribas), e teve início 
domingo (21), seguindo até o próximo 
domingo (28). 

Ainda na cidade, a igreja do Evangelho 
Quadrangular comemorou, no dia 
21 de abril, 44 anos de fundação em 
Pindamonhangaba; e para celebrar 
o aniversário contou com uma 
programação especial que envolveu 
membros da igreja e visitantes durante 
todo o fi m de semana.

Missas. Liturgias. Cultos. Louvores. 
Orações e intercessões pela cidade. Nestas 
e em outras festividades religiosas. Como 
diz o ditado: “Não importa o credo; a 
oração é um santo remédio!”

Em tempos de discórdias e de 
intolerâncias, que as pessoas se ocupem a 
interceder pelo outro; a estender as mãos; 
a respeitar a crença alheia, a fazer o bem 
e a praticar a tão pregada empatia!

Começa a 
“Festa de São 
Benedito” em 
Pindamonhangaba

Pinda promove o “2º Festival Regional Arte 
Encanto”,  que terá atração internacional

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Devido ao sucesso do 

último ano, o Fundo So-
cial de Solidariedade com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, reali-
zará do dia 9 a 11 de maio, 
a segunda edição do “Fes-
tival Regional Arte Encan-
to”, na Praça do Quartel.

O evento, que conta 
com uma grande estrutura 
e é organizado, especial-
mente, como uma opção 
de lazer para as famílias 
de Pindamonhangaba, 
contará com música, gas-
tronomia, feira de alimen-
tos orgânicos e, claro, ar-
tesanato.

Na quinta-feira (9 de 
maio), às 19 horas, haverá 
apresentação da atração 
internacional de Blues, a 
cantora Dawn Tyler Wat-
son que, inclusive será 
também uma das atra-
ções do Bourbon Festival 
de Paraty. Na sexta-feira 

(10 de maio), a música 
fi ca por conta do Rafi nha 
Acústico, uma das maio-
res revelações musicais do 
Vale do Paraíba, que tem 
como diferencial canções 
temáticas, refl exivas e 
emocionantes.

Já o sábado (11 de 
maio), será repleto de ati-
vidades, começando ainda 
às 13h30 com apresen-
tação das alunas de balé 
do “Projeto Reinvente” 
(do Fundo Social) e Stu-
dent Dance. Às 15 horas, o 

projeto cultural “Fazendo 
Arte” com Dança Urbana 
e Dance Hall, dos Salesia-
nos, se apresentará. Às 16 
horas, será a vez dos mú-
sicos da “Camerata Jo-
vem do Projeto Jataí”, de 
Moreira César. Às 17h30, 
a animação fi ca por conta 
do músico pindamonhan-
gabense Wagner Muzak, 
que canta MPB com letras 
em homenagem a Pinda. 
E, encerrando a progra-
mação, às 20 horas, show 
de blues com Luana Mas-

cari, de Caraguatatuba.
Além das atrações mu-

sicais, haverá diversas op-
ções de alimentação para 
os participantes do even-
to, por meio dos foodtru-
cks. A intenção é reunir 
os artesãos da cidade e da 
região, oferecendo várias 
opções para os visitantes 
do evento, com o melhor 
em artesanato e resgate 
da cultura tradicional da 
região.

“Convidamos todos os 
artesãos de Pindamo-
nhangaba a participa-
rem desta segunda edi-
ção do festival, porque 
este será um momento 
de celebração e divulga-
ção de seus trabalhos, o 
que fortalece o artesana-
to da cidade, além de ser 
uma ótima opção de la-
zer, com entrada gratui-
ta, para toda a família”, 
comentou a presidente 
do Fundo Social e pri-
meira-dama, Cláudia Do-
mingues.

Cantora Dawn Tyler Watson participará do evento

Divulgação

Nos últimos dias, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
o reforço na pintura ho-
rizontal de sinalização de 
diversas vias pela cidade. 
Com essa iniciativa, o in-
tuito é levar mais seguran-
ça no tráfego de pedestres, 
ciclistas, motociclistas e 
motoristas pelas ruas do 
município.

Pintura de lombadas, 
faixas, ciclofaixas estão 
entre os serviços realiza-

dos pelas equipes da Se-
cretaria de Segurança e 
Departamento de Trân-
sito da Prefeitura. Todo 
o município será bene-
ficiado. Até o momento, 
receberam a pintura di-
versas vias do centro da 
cidade, Lessa e Moreira 
César.

Estas ações estão sen-
do realizadas em conjunto 
com a operação “Tapa-Bu-
racos”, que agora serão in-
tensifi cadas pelos bairros, 

devido à chegada do perí-
odo de estiagem dos pró-
ximos meses. Nesta época 

de menos chuvas traba-
lhos de recape rendem um 
melhor resultado.



Tribuna do NortePindamonhangaba, 24 de abril de 2019 3

sportesE
Divulgação

Após quinze dias de 
treinamento em Pindamo-
nhangaba, a Seleção Bra-
sileira de Judô disputará a 
partir de quinta-feira (25), 
o “Campeonato Pan-Ame-
ricano” da modalidade, em 
Lima, no Peru, que servirá 
como evento-teste para os 
“Jogos Pan-Americanos 
Lima 2019”. Um primeiro 
grupo formado pelos atle-
tas que lutarão já na quinta 
embarcou para o Peru na 
terça-feira (23), e os demais 

Após treinamento em Pinda, 
judô brasileiro disputa 

“Campeonato Pan-Americano”
Serão quatro dias de competição, de quinta-feira a 

domingo, no Coliseo de La Videna, em Lima, no Peru

Da atual equipe, 
a maior campeã 

é a judoca Mayra 
Aguiar, com cinco 

títulos 
pan-americanos

André Gohr e 
Flávio Santos 
estiveram muito 
próximos de um 
lugar no pódio

viajam na quarta-feira (24). 
Na preparação para 

Lima, a seleção treinou 
durante duas semanas 
concentrada em Pinda, 
com outras seleções de 
países como França, Ale-
manha, Bélgica, Holanda 
e Croácia, além das sele-
ções de Chile, Argentina e 
Equador, possíveis adver-
sários do Brasil no Pan.

Classifi catório para os 
Jogos de Lima, o Pan de 
Judô contará com a força 

sportessportessportes
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Após treinamento em Pinda, 
judô brasileiro disputa 

Após treinamento em Pinda, 
judô brasileiro disputa 

Após treinamento em Pinda, 

“Campeonato Pan-Americano”
judô brasileiro disputa 

“Campeonato Pan-Americano”
judô brasileiro disputa 

Serão quatro dias de competição, de quinta-feira a 
domingo, no Coliseo de La Videna, em Lima, no Peru

Da atual equipe, 
a maior campeã 

é a judoca Mayra 
Aguiar, com cinco 

títulos 
pan-americanos

máxima do Brasil em ação 
no tatame do Coliseo de 
La Videna. Dos 18 atletas 
convocados pela Confede-
ração Brasileira de Judô, 
16 serão cabeças de chave 
e 15 já foram medalhistas 
em campeonatos pan-a-
mericanos. Da atual equi-
pe, os maiores campeões 
são Mayra Aguiar, com 
cinco títulos pan-america-
nos, Rafael Silva “Baby” e 
Sarah Menezes, cada um 
com quatro ouro.

Os nove melhores ran-
queados de cada catego-
ria de peso na listagem 
continental após a 
Copa Pan-Americana 
classifi cam-se para 
os Jogos de Lima 
2019.

Ciclismo tem bom desempenho 
na “VOLTA DO URUGUAI”

No sexto dia de dispu-
tas na “Volta Ciclística do 
Uruguai”, o Team Cycling-
Funvic Pindamonhangaba 
fez uma ótima participa-
ção na prova contrarreló-
gio individual, realizada 
na quarta-feira (17), com 
percurso de 33,6 km na ci-
dade de Melo.

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
O atleta José Luis Camilo 

Filho, 
conhecido 
como 
“Grilo”, 

adquiriu 
outro bom 

resultado em 
um evento de 
bodybuilding. 
Desta vez, a 
participação 

vitoriosa 
aconteceu no 
“2º Trófeu Open 
Skull” realizado 
no último fim 
de semana, em 
Garulhos (SP).

O mais 
novo título 

de campeão 
representando 
Pindamonhangaba 
foi alcançado 

no sábado (20). 
O competidor - 

categoria Master 
acima de 40 anos, 
está com outra 

disputa anotada na agenda. 
Ele vai para o “Musclecontest Nacional 
2019” em São Paulo, no próximo sábado 
(27).

GRILO CONQUISTA MAIS UM 
TÍTULO DE FISICULTURISMO

André Gohr e Flávio San-
tos estiveram muito próxi-
mos de um lugar no pódio, 
terminando em quarto e 
quinto lugar, respectiva-
mente, na prova vencida 
pelo colombiano Walter 
Vargas, do Team Medellín. 
Após a prova, André Gohr 
ocupa a 5ª colocação na 
classifi cação geral.

Com o bom desempe-
nho, a equipe de Pindamo-
nhangaba terminou a etapa 
como a segunda colocada 
do dia, sendo superada 
apenas pela equipe do cam-

peão. “Foi um dia impor-
tante pois a crono é sempre 
decisiva e fi camos ali, mui-
to perto do pódio”, destaca 
Benedito Tadeu Júnior, o 
Kid, técnico da equipe.

A equipe de Pindamo-
nhangaba conta com o pa-
trocínio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fun-
vic (Fundação Universi-
tária Vida Cristã), Gelog, 
Bicicletas Orbeas, ERT 
Cycle Sport e FastCycle. E 
apoio de Óculos Ekoi, géis 
Going, Logos Design, Por-
talR3 e Bike76.com.

Eduardo Schaucoski

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Quem acha que me-

ninas e bola não com-
binam, certamente não 
conhece as “Guerreiras 
Pinda”, o time de fut-
sal feminino da Semelp. 
Algumas das meninas, 
que já brilham em cam-
peonatos estaduais e re-
gionais, tiveram seus ta-
lentos descobertos pelas 
“Escolas de Esportes” da 
Semelp.

A intenção é movimen-
tar a paixão pelo esporte, 
sem estigmas ou precon-
ceitos. Assim como fez 
a jovem Letícia Floriano 
Apolinário Carlota, de 14 
anos, que começou a pra-
ticar futsal na Escola de 
Esportes do pólo do “Pai 
João”, em Moreira César. 
“Fui bem recebida, pelo 
fato de eu já conhecer uma 
ou duas colegas de lá. Fui 
acolhida por todas as me-
ninas e os meninos que lá 
treinavam, e por lá fi quei 
há mais de um ano”, lem-
brou a estudante.

 Meninas podem 
participar do futsal da 
“Escola de Esportes”

Talento 
que foi 

descoberto 
nos pólos 

da Semelp 
já defende 

a cidade

Letícia conta ainda que 
neste ano começou a jogar 
no Sub 18, as “Guerreiras 
Pinda” – time que defen-
de a Princesa do Norte em 
grandes competições, e o 
tempo que permaneceu 
na “Escola de Esportes” 
pôde aprender e desenvol-
ver diversas habilidades. 
“Após eu ingressar para 
o Sub 18 este ano, estou 
adquirindo mais conheci-
mento sobre o futsal como 
passes, velocidade, resis-
tência e inúmeras coisas 
que são necessárias du-
rante o jogo”, ela comenta.

A jovem destaca ain-
da que sua agenda para 
2019 já conta com os Jo-
gos Abertos da Juventu-
de, e se sente capaz de 
representar a cidade nesta 
grande competição. Mas 
nem tudo foram  fl ores na 
vida da menina. Ela afi r-
ma que sofreu preconceito 
por praticar uma modali-
dade que por muitos ain-
da é vista como masculi-
na. “Muitos me julgaram 
e até hoje julgam por eu 
jogar futsal e ser menina, 

mas não ligo para opini-
ões alheias, eu amo jogar e 
não há resistência que me 
prenda”, conclui.

O técnico de futsal, 
Márcio Silva, comenta que 
há dois anos a Secretaria 
de Esportes conta com 
meninas que começaram 
com 12 anos e hoje inte-
gram a equipe principal 
de futsal feminino de Pin-
damonhangaba. Além da 
Letícia, o time conta com 
mais duas atletas que es-
tão na equipe Sub 18 que 
foram da escola de espor-
tes: Thayssa e Samara.

Para participar, as me-
ninas precisam fazer o 
procedimento normal da 
Secretaria de Esportes. 
Ir até o pólo mais próxi-
mo. Atualmente Moreira 

César é a localidade que 
reúne mais meninas pra-
ticantes de futsal. Para 
realizar a inscrição é pre-
ciso apresentar duas fo-
tos 3x4, RG ou Certidão 
de Nascimento e também 
preencher fi cha de saúde 
e dados cadastrais. Podem 
participar meninas de 9 a 
14 anos.

Em Moreira César, as 
aulas acontecem as se-
gundas e quartas-feiras, 
das 9h30 às 10h30, no 
ginásio “Pai João”, e às 
14h30, no centro espor-
tivo “Zito”. Os pólos dos 
bairros Araretama, Alto 
Tabaú, Cidade Nova e 
Quadra Coberta também 
possuem a modalidade e 
as meninas podem parti-
cipar.

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Policiais civis e mi-
litares que integram 
as forças da seguran-
ça pública de Pinda-
monhangaba terão 
seu trabalho reconhe-
cido durante a reali-
zação da Sessão So-
lene alusiva ao “Dia 
Municipal do Policial 
Militar e Civil”. A so-
lenidade foi instituí-
da pela Lei Ordinária 
nº 4.130/2004 e será 
promovida por inter-
médio dos Requeri-
mentos nº 711, 712, 
956 e 1.091/2019, to-
dos de autoria do ve-
reador Ronaldo Pinto 
de Andrade - Ronaldo 
Pipas (PR). O evento 
acontece  no dia 29 
de abril, segunda-fei-
ra, às 19h30, na sede 
do Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin”, sito 
na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860. Lotea-
mento Mombaça. 

De acordo com a Lei 
Ordinária n° 4.130, de 
04 de março de 2004, 
“fica instituído no 
município de Pinda-
monhangaba, o dia 21 
de abril de cada ano, 
como o ‘Dia Munici-
pal do Policial Militar 
e Civil’ com homena-
gens aos policiais que 
se destacaram duran-
te o ano anterior nos 
segmentos das Polí-
cias Militar (Policia-
mento Ostensivo, Ro-
doviário, Ambiental, 

Policiais do 
município serão 
homenageados 
em Sessão Solene 
na Câmara de 
Pindamonhangaba
Solenidade acontece no dia 29
de abril, às 19h30, no plenário
“Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Corpo de Bombeiros) 
e Civil (Distritos Poli-
ciais e Delegacias Es-
p e c i a l i z a d a s / D e f e s a 
da Mulher).

Homenageados
Durante a sessão, 

deverão ser agracia-
dos com o Diploma 
de ‘Honra ao Méri-
to’ os ilustres profis-
sionais da segurança 
pública de Pindamo-
nhangaba: Delegada 
de Polícia, Dra. Maria 
Elisabete Bassi (De-
legacia de Defesa da 
Mulher); Investigado-
res de Polícia: Ismael 
Bueno dos Reis (2º 
DP) e Carlos Rober-
to de Carvalho Júnior 

(3º DP); Policiais Ci-
vis: Luiz Alexandre 
de Andrade Rizzato e 
Francisco das Chagas 
Souza (1º DP), Major 
PM Paulo Henrique 
Lourusso Cavalheiro 
(Polícia Militar); 1º 
Sargento PM Hélio Al-
ves (2ª Companhia do 
5º BPM/I); Cabo PM  
Roberto Alves da Sil-
va (Polícia Militar – 
Corpo de Bombeiros); 
Cabo PM Maurício Le-
mes da Silva (4ª Com-
panhia do 3º Batalhão 
da Polícia Militar Am-
biental) e Cabo PM 
Fabiano Padovani da 
Silva (Polícia Militar 
Rodoviária Estadual).

A CÂMARA DE VEREDORES 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.

Acima, os policiais civis e militares de Pindamonhangaba que tiveram o trabalho e a dedicação 
reconhecidos em 2018, durante a realização da Sessão Solene alusiva ao “Dia Municipal 
do Policial Militar e Civil” e receberam os Diplomas de “Honra do Mérito” da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 092/19 – LIMPEZA  TERRENO   
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) ZULEIKA APARECIDA FORONI 
SIMÕES E OUTROS,  responsável pelo imóvel, situado a RUA SEVERINO DA SILVA LOPES,   
BAIRRO:  JD MARIANA  inscrito no município sob a sigla SO110609074000, Quadra 10 ,   Lote 
P-34, 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

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 3ª reunião do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
está agendada para o dia 25/04/2019 (quinta-feira) às 16h00(dezesseis horas), no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. Segue a pauta:

Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos dos atletas e comissão técnica das 
modalidades benefi ciadas.

Dia: 25/04/2019
Horário: 16h00
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
Presidente do FAEP
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Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

CONVOCAÇÃO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 1ª Reunião Extraordinária do CAE/2019, gestão 2018-2022: 
  
Data:  29/04/2019, segunda-feira 
 
Horário: Primeira chamada:     08h00min  

Segunda chamada:     08h30min 
 

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:   Prestação anual de contas 
   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.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 04/2019, o 
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas 
na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os 
proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 15 dias após a publicação deste, 
pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 
12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente 
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) 
cópia do auto de infração ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação 
ofi cial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento 
que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original 
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos 
fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO 
DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do 
art. 257 do CTB, poderá identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível 
em www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos 
seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. b)Para condutor estrangeiro, 
além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial 
com fotografi a e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa 
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que 
conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de 
propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob 
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código 
de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá 
efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas 
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, 
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação dos dados das infrações abaixo 
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração 
e código da infração com desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

CES9112 Z440031329 11/02/2019 55412  CHA8291 Z440031862 18/03/2019 55412 
CES9112 Z440031374 13/02/2019 55412  FNX7880 Z440031781 12/03/2019 55412 
CES9112 Z440031383 14/02/2019 55412  ENR9249 B440243360 14/03/2019 51851 
CES9112 Z440031341 12/02/2019 55412  GZN9662 B440243962 25/03/2019 76331 
JPQ4140 B440242884 08/02/2019 55680  FOP5130 Z440031752 11/03/2019 55412 
DSC5254 B440243335 19/02/2019 51851  CNV4831 Z440031975 23/03/2019 55412 
JHN0528 Z440031847 15/03/2019 55412  HTR6556 Z440031896 19/03/2019 55412 
EIN6162 B440243650 19/03/2019 51851  CAH2197 Z440031832 15/03/2019 55412 
LTP3108 Z440031806 14/03/2019 55412  ECT3651 Z440031868 18/03/2019 55412 
CQL2475 Z440031964 22/03/2019 55412  HTR6556 Z440031923 20/03/2019 55412 
DQC7580 B440243623 16/03/2019 51851  FFK1193 Z440031827 15/03/2019 55412 
EYW9079 B440242734 14/03/2019 55680  BOT5689 Z440031865 18/03/2019 55412 
FOP7852 Z440031596 27/02/2019 55412  EAO9274 Z440031858 16/03/2019 55412 
ELL2990 Z440031890 19/03/2019 55412  CMJ5656 Z440031755 11/03/2019 55412 
EYN8843 B440243604 14/03/2019 54522  FGB0569 Z440031822 14/03/2019 55412 
KMR7441 Z440031845 15/03/2019 55412  EPI6586 Z440031905 19/03/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019 (PMP 09569/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
agregados para serem utilizados em diversas obras de pavimentação do Município”, 
para análise da impugnação interposta pela empresa Santa Cornelia Ind e Com de 
Minerais Ltda (processo 11317/2019). 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2019 (PMP 09586/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
agregados (pedra britada) para serem utilizados em diversas obras de pavimentação 
do Município”, para análise da impugnação interposta pela empresa Santa Cornelia 
Ind e Com de Minerais Ltda (processo 11318/2019). 

*** COMUNICADO DE ALTERAÇÃO ***
PREGÃO Nº 049/2019 (PMP 10356/2019) 
Comunicamos que, na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especia-
lizada na realização de exames de polissonografi a”, fi ca alterado o item 1.10.3, “PARA 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA”, item “d”, com a seguinte redação: 
“d) Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual (Certidão de Regularida-
de de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Secretaria de Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada 
pelo representante legal do licitante, sob penas da lei) e Municipal (Mobiliário), sendo 
permitido a apresentação de certidões positiva com efeitos de negativa”. 
Ficam as demais informações inalteradas, com abertura permanecendo no dia 
10/05/2019, com entrega dos envelopes às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 061/2019 (PMP 10440/2019) 
Comunicamos que, na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exames de colonoscopia com biópsia e 
anátomo-patológico, pelo período de 12 meses”, fi ca alterado o item 1.10.3, “PARA 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA”, item “d”, com a seguinte redação: 
“d) Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual (Certidão de Regularida-
de de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Secretaria de Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada 
pelo representante legal do licitante, sob penas da lei) e Municipal (Mobiliário), sendo 
permitido a apresentação de certidões positiva com efeitos de negativa”. 
Ficam as demais informações inalteradas, com abertura permanecendo no dia 
10/05/2019, com entrega dos envelopes às 08h e início da sessão às 08h30. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 007/2019 (PMP 4852/2019) 
Foi fi rmado o contrato 028/2019, de 12/04/2019, para “aquisição de refeições diárias 
ininterruptas (almoço e janta) para o Corpo de Bombeiros do Município de Pindamo-
nhangaba, pelo prazo de 12 meses”, no valor de R$ 105.918,40, vigente por 12 me-
ses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr José Sodário Viana, e 
pela contratada, empresa Nilo de Siqueira Alves Junior ME, o Sr Nilo de Siqueira Alves 
Junior. 
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Agindo no presente - construímos o futuro 

PROCESSO DE ELEIÇÃO DE 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 2019/2021 

 
A Comissão Especial responsável pelo Processo Eleitoral dos 
representantes da Sociedade Civil informa a todos os interessados a lista 
de inscrições habilitadas: 

 

Instituição Representantes 

1. Instituto IA3 

 
Sandra Regina dos Santos Alves 

 
 

Jocimara Letícia de Lima Akahane 
 

2. Ass. Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

Cássia Regina Pereira 

Júlia Stefanie dos Santos 

3. Corporação Musical Euterpe 
Helison de Oliveira 

Marcos Roberto de Souza 

4. Ordem dos Advogados do Brasil 
Cláudio Berenguel Ribeiro 

Norma Sueli Machado 

5. Ass. para Auxílio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer 

Bethi dos Santos Moreira 

Michele Aparecida Causso 

6. APAE de Pindamonhangaba 
Whitley Paes da Silva 

Érica Cristina Camilo Jacob de Freitas 

7. Ass. dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

William AnaiaBonafé 

Carlos Roberto Murta Júnior 
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8. Lar da Criança Irmã Júlia 
Aline Morgado EscóssioBello 

Márcia Tatiane Castilho da Silva 

9. Nous – Escola Noética da Vinci 
Rute Lidiane Pires 

Ariane Maria Conceição da Silva 

10. Casa Transitória Fabiano de Cristo 
André Gustavo Bevilacqua Piccolo 

 

11. Liceu Coração de Jesus – Instituto 
Profissional Salesiano 

Maria Celeste Prado Vasques Urioste 

Luís Henrique da Silva 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 23 de Abrilde 2019.
CONVOCAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os conselheiros Municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a 2ª 
Reunião Ordinária, a saber:
Data: 25/04/2019 – Quinta-feira
Horário:18:30 horasprimeira chamada e ás 19:00 horas segunda chamada.
Local: Sede do CMPDCN 
Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.
 Pauta:
• Avaliação das atividades do Conselho;
• Semana da Liberdade 2019;
• Abertura do EditalSeppir (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial).
•   Informes de interesse da Comunidade Negra 
Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a justifi cativa ao email: 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br                          

Benedito Sergio Irineu 
Presidente do CMPDCN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  LEI Nº 6.213, DE 17 DE ABRIL DE 2019.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos fi nanceiros, para o exercício de 2019, às Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, a 
título de subvenção social e auxílio e dá outras providências. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos fi nanceiros, para o exercício de 2019, a título de subvenção social e auxílio, às 
Organizações da Sociedade Civil Assistenciais relacionadas no Anexo I - Relação dos Projetos aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso,  desta Lei.
Art. 2º A concessão da subvenção social e auxílio de que trata esta Lei será formalizada através de termo apropriado, conforme previsto na Lei Federal 
nº 13.019/2014, com destinação exclusiva e específi ca ao custeio e auxílio da Organização da Sociedade Civil subvencionada, em conformidade com o 
Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado a 
promover, mediante Decreto, a abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 41/2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº RESOLUÇÕES TIPO VALOR
ACCI - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE 
MOREIRA CÉSAR HELENA BONDIOLI MUASSAB 03.649.868/0001-05 "COM A INCLUSÃO A VIDA É MELHOR" 20 de 12/03/2019 Auxílio R$ 7.944,00

ACCI - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE 
MOREIRA CÉSAR HELENA BONDIOLI MUASSAB 03.649.868/0001-05 "COM A INCLUSÃO A VIDA É MELHOR" 20 de 12/03/2019 Custeio R$ 45.000,00

LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.625.036/0001-00 "APRENDER NÃO TEM IDADE" 20 de 12/03/2019 Custeio R$ 17.280,00

LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.625.036/0001-00 "RECURSOS HUMANOS" 20 de 12/03/2019 Custeio R$ 100.000,00

LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO 54.122.031/0001-44 "RECURSOS HUMANOS" 20 de 12/03/2019 Custeio R$ 459.800,00

LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO 54.122.031/0001-44 "AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIA" 20 de 12/03/2019 Auxílio R$ 32.000,00

LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO 54.122.031/0001-44 "AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIA" 20 de 12/03/2019 Custeio R$ 13.000,00

LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO 54.122.031/0001-44 "ACOLHIMENTO AO IDOSO GRAU III" 20 de 12/03/2019 Auxílio R$ 230.000,00

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS 
FRANCISCA INACIO RIBEIRO 07.836.140/0001-43 "DESPERTAR II 20 de 12/03/2019 Auxílio R$ 6.092,00

R$ 276.036,00
R$ 635.080,00
R$ 911.116,00TOTAL GERAL

ANEXO I
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - ANO 2019

TOTAL AUXÍLIO
TOTAL CUSTEIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.198, DE 09 DE ABRIL DE 2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 2.796, de 15 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 
4.076, de 17 de outubro de 2003, 

RESOLVE: 
Art. 1º Nomear os senhores abaixo relacionados para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PINDAMONHANGABA – CMDR, biênio 2019/2021:

a) Representante das Cooperativas 
Titular: Aristeu de Barros Trannin
Suplente: Pedro Aldo Amadei

b) Representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba
Titular: Felipe Francisco César Costa Filho
Suplente: Sandra Mendes Wolff 

c) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular:  Orlando Gregório da Silva
Suplente: Henrique Alves Cazuo

d) Representante da APTA- Agência Paulista e Tecnologia em Agronegócios
Titular: Adriana Sacioto Marcantonio 
Suplente: Cristina Maria de Castro

e) Representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Titular:  Paulo Ricardo Nicolas Imparato
Suplente: Bruno José Pestana Salgado

f) Representante da CDRS - Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável  Titular:  
Maria Assuncion Azcue Lizaso
Suplente: Haley Silva de Carvalho

g) Representante da Casa da Agricultura de Pindamonhangaba
Titular:  Telma Teresa de Aquino Souza 
Suplente: Antonio Fernando Mourão da Silva

h) Representante da Defesa Agropecuária
Titular:  Marcos Roberto Baldessari Bittar
Suplente: Daniel da Rocha Moraes Sarmento

i) Representante dos Bairros: Ribeirão Grande, Bicas e Tetequera:
Titular:  Cláudio Salgado de Macedo
Suplente: Niuceia Fernandes Nogueira Vieira

j) Representante dos Bairros: Oliveira, Piracuama e Pau D’Alho:
Titular:  Wilson Ferreira Dias 
Suplente: Isis Monteiro Guimarães

k) Representante dos Bairros: Cruz Pequena, Cruz Grande e Pinga
Titular:  Lenita Aparecida Berthou Almeida 
Suplente: Marcos César Soares

l) Representante dos Bairros: Mandú, Bom Sucesso e Maçaim
Titular:  Denise Aparecida Moreira Palomas
Suplente: Armando Tuyoshi Sato

m) Representante dos Bairros: Pinhão, Borba e Una
Titular:  Laerte Carlos Evaristo

n) Representante dos Bairros: Goiabal, Campinas e Cantagalo
Titular:  Decio Fonseca Chaves
Suplente: Raphael Carneiro Silva Correa

o) Representante dos Bairros: Sapucaia e Distrito de Moreira César
Titular:  José Gonçalves Arese 
Suplente: Fernando Eigh Shinoda

p) Representante da Associação de Produtores Rurais
Associação dos Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba (APEP)
- Titular:  Vivaldo de Moraes 
  Suplente:   Ângela Maria da Silva

Associação Pindamonhangabense de Produtores Orgânicos (APPRO)
- Titular:  Plenomário de Andrade Sandim Filho

Art. 2º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Álvaro Staut Neto
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.207, DE 18 DE 

ABRIL DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de 
20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR 
o Sr. André Maurício Salgado Rodrigues 
para o cargo de provimento em comissão de 
Secretário Adjunto de Obras e Planejamento, 
a partir de 08 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de 
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2019.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
abril de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.715, DE 09 DE ABRIL DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, no art. 11A do Decreto 
nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro 
de 2017 e nos termos da determinação do Secretário Municipal de Administração nos autos do 
Processo Interno nº 29.382/2017, para instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Thaiane Tercília dos Santos Vieira de Carvalho (Presidente), Ana 
Lopes Morotte e Conceição Aparecida de Almeida (Membros) para comporem a comissão de 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Oziel Lemes, 
matrícula 848206, auxiliar de enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde/Departamento 
de Atenção Especial, a fi m de apurar inassiduidade habitual, conforme relatado no Processo Interno 
nº 29.382/2017 e com fulcro nos artigos 24, III e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.716, DE 09 DE ABRIL DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, no art. 11A do Decreto 
nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro 
de 2017 e nos termos da determinação do Secretário Municipal de Administração nos autos do 
Processo Interno nº 10141/2019, para instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Willian Rodrigues Siqueira (Presidente), Marcelo Silva Constantino 
e Tamires Alves Pereira Tomé (Membros) para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Francisco dos Santos Paula, matrícula 
579700, assistente de serviços gerais, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente/
Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, a fi m de apurar conduta inadequada e 
insubordinação grave em serviço, conforme relatado no Processo Interno nº 10141/2019 e com 
fulcro nos arts 9º, IV e VII, 10, II e IX  e  24, VI e X da da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                                    PORTARIA INTERNA Nº 10.717, DE 09 DE ABRIL DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, no art. 11A do Decreto 
nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro 
de 2017 e nos termos da determinação do Secretário Municipal de Administração nos autos do 
Processo Interno nº 20224/2018, para instauração de Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Willian Rodrigues Siqueira (Presidente), Marcelo Silva Constantino 
e Tamires Alves Pereira Tomé (Membros) para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Rodrigo de Siqueira Cruz, matrícula 848985, 
pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, a fi m de apurar abandono de 
emprego e/ou inassiduidade habitual, conforme relatado no Processo Interno nº 20221/2018 e com 
fulcro nos artigos 24, incisos II e III, 28 e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.722, DE 10 DE 

ABRIL DE 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve RETIFICAR a 
Portaria Interna nº 10.626, de 30 de novembro 
de 2018, que nomeia servidores para 
compor a comissão para dar continuidade 
ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
10/2016, onde se lê “Portaria Interna nº 9.855, 
de 10 de maio de 2018” e “Processo Interno 
nº 3211/2016”,  leia-se “Portaria Interna nº 
9.855, de 10 de maio de 2016” e “Processo 
Interno nº 32111/2016”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2019.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de 

Administração
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de 
abril de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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 QUARTA-FEIRA

otidianoC
Igreja Quadrangular comemora 
44 anos em Pindamonhangaba
Uma programação especial, com a participação de todos os membros, relembrou a história da igreja no Brasil e na cidade

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular comemorou, 
no dia 21 de abril, 44 

anos de fundação em Pindamo-
nhangaba. 

Para celebrar a data, uma 
programação especial envolveu 
membros da igreja durante todo 
o fim de semana.

Na sexta-feira (19), foi rea-
lizado um culto no estaciona-

mento da igreja, debaixo de uma 
tenda. Tudo para lembrar a im-
plantação da Igreja Quadrangu-
lar no Brasil, quando o missio-
nário Harold Williams percorria 
o país realizando cultos em uma 
tenda. A celebração contou com 
canções antigas, ministradas 
pelo grupo de louvor.

A festa continuou na noite 
de sábado, com um culto sole-

ne, que contou com a entrada 
das bandeiras e o Hino Nacional 
Brasileiro.

O prefeito Isael Domingues 
e a primeira-dama Cláudia 
Vieira Domingues participa-
ram do culto e agradeceu à 
igreja pelo trabalho desenvol-
vido na cidade. O sermão foi 
ministrado pelo bispo Paulo 
Rogério, coordenador metro-
politano da Igreja Quadrangu-
lar de São Paulo.

O encerramento foi na noite 
de domingo, quando o pastor 
Lucas Flores, secretário estadu-
al das Coordenadorias da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, foi 
o preletor.

No fim do culto, houve o 
tradicional “Parabéns” e bolo 
de aniversário para todos. Os 
membros mais antigos, que es-
tão na igreja desde a fundação 
foram homenageados com os 
primeiros pedaços de bolo.

Para o pastor presidente e 
superintendente regional da 
igreja, Lucas Antunes, a Qua-
drangular ainda tem muito 
a crescer na cidade. “São 44 
anos de uma história muito 
bonita. Mas é só o começo. 
Tenho certeza que os sonhos 
de Deus para nossa igreja vão 
muito além. Ainda veremos 
grandes coisas acontecerem 
aqui. Creio e luto para que 
nossa igreja cresça cada vez 
mais e seja um diferencial e 
uma referência nesta cidade”, 
afirmou ele.

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular de Pindamonhanga-
ba foi fundada em 21 de abril de 
1975. O templo sede fica na ave-
nida Fortunato Moreira, 608, 
no Alto do Tabaú. Os cultos são 
abertos a toda a população e 
acontecem às quartas e sextas-
feiras, às 19h30 e aos domingos, 
às 19 horas.

A festa contou com bolo de aniversário em 
comemoração aos 44 anos de fundação na cidade

As crianças também homenagearam a igreja pelos seus 44 anos

Na sexta-feira (19), 
o culto foi realizado 
debaixo de uma tenda, 
para relembrar o início 
da igreja no Brasil, 
quando os missionários 
percorriam o país com 
uma tenda onde os cultos 
eram ministrados

Pastor Lucas Antunes e a pastora Ednalva Antunes, líderes da igreja na cidade, ao lado 
do prefeito Isael Domingues e da primeira-dama Cláudia Domingues e do coordenador 
metropolitano da Quadrangular, bispo Paulo Rogério

Pastor Lucas Flores, secretário estadual da Quadrangular e 
preletor do domingo, ao lado da sua esposa Bruna Stefan Flores

Momento da entrada das bandeiras no culto 
solene celebrado do sábado (20)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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