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“Primeira Mobilização de Educação Ambiental”
acontece na zona rural de Pindamonhangaba
Divulgação

A cidade receberá,
no próximo sábado
(18) e no domingo (19),
um evento gratuito
que tem por intenção
debater sobre a preservação da fauna
silvestre local. No primeiro dia, a programação será das 9 às
18 horas, no Centro
Comunitário “Mozart
do Rosário”, no bairro
Ribeirão Grande; já
no segundo, será das 9
às 14 horas, na Fazenda Nova Gokula.
PÁGINA 3

Participantes
poderão observar
aves na Fazenda
Nova Gokula

Circo Big Brothers
arrecada 400
litros de leite em
Moreira César
O circo esteve no Distrito e, em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade, ofereceu algumas sessões solidárias,
em que o público pôde
trocar ingressos por um
litro (ou caixa) de leite,
ou ainda, por um pacote
de leite em pó.
PÁGINA 3

Animais de grande porte em vias
públicas podem ser capturados
Divulgação

Animais de grande
porte, soltos, em vias
públicas, representam
risco para a segurança
de motoristas, pedestres
e para o próprio animal.
Por isso, a Prefeitura
realiza o serviço de
captura desses animais.
PÁGINA 3

“Conexão Ruínas” aproxima
arquitetura de prédios antigos
com manifestação artística
Elisa Monteiro

Espetáculo tem
inspiração e
devolutiva ao valor
patrimonial de
espaços, por vezes,
abandonados de
Pindamonhangaba

A captura é feita
pelo Abrigo
Municipal de Animais

PÁGINA 6

MUSEU RECEBE RODA DE CONVERSA
SOBRE A ANCESTRALIDADE AFRICANA
PÁGINA 2

ASSOCIADOS DA ACIP GANHAM FACILIDADE
PARA CONTRATAR CONVÊNIO MÉDICO
PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
16º

24º
UV 6

NUBLADO COM POSSIBILIDADE
DE CHUVA

Fonte CPTEC/INPE
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Editorial

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019

Museu recebe roda de conversa
sobre a ancestralidade africana
Divulgação

Mais segurança
no trânsito

Q

uantas vezes já deparamos com animais de grande porte, soltos, em vias
públicas, e ﬁcamos preocupados com a segurança de motoristas, pedestres e dos próprios
animais...
Pensando nisso, o Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos, da Secretaria
Municipal de Saúde, e o Abrigo Municipal de
Animais de Pindamonhangaba estão realizando o serviço de captura desses animais.
Os artigos 78 e 79 do Código de Postura
Municipal ressaltam que é proibida a permanência de animais soltos em via, praças,
estradas ou caminhos públicos devendo estes
ser recolhidos ao abrigo de animais e retirados pelo seu proprietário ou tutor, mediante
pagamento de multas e taxa de administração; quando o prazo não é obedecido, o animal pode ser leiloado.
Atentar-se para as normas, para a segurança do indivíduo e dos animais é uma ação
de cidadania. Fique atento!

Associados da Acip
ganham facilidade
para contratar
convênio médico
Benefício é resultado de parceria
entre a instituição e a Unimed
Pindamonhangaba
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A Acip (Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba)
fechou uma parceria
com a Unimed Pindamonhangaba. O vínculo
permite que os associados da organização municipal possam adquirir
novos planos de saúde
com preços diferenciados. A oferta de convênio médico envolve
opções de atendimento
local e regional.
As novas propostas
já estão à disposição
para contratação e tem
como público-alvo os
proprietários e os funcionários dos estabelecimentos ligados à
Associação Comercial

e Industrial. “Nossa
parceria com a Unimed trará resultados
positivos a todos, especialmente, para nossos
associados e também
para as empresas que
entrarem como associadas para aproveitar
mais esse serviço”, comentou Thiago Derrico, presidente da Acip.
A vantagem dos associados está nos preços. Para Priscila Andrade,
coordenadora
Comercial da Unimed,
a parceria oferece ainda
o privilégio de proximidade do atendimento. “Ao fazer um plano
Unimed com a Acip, o
associado, pode usufruir de toda uma estrutura dentro do próprio
município”, conclui.
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Evento debaterá
aspectos da
religiosidade
afro-brasileira e
a ancestralidade
africana no Brasil
A roda de conversa
que acontecerá no
Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina
nesta quarta-feira (15),
às 19h15, será entre o
público e o Babalorisa
Rogério T’Yemonja, que
convida a comunidade
para reﬂetir o papel
das religiosidades
afro-brasileiras na
construção de uma
ideia de ancestralidade
africana.
A conversa da
vez resgatará os
signiﬁcados e a
importância das
religiosidades de
matrizes africanas
na valorização da
autoestima e na
construção de uma
identidade negra fora
da África, que se deu
desde os tempos do
tráﬁco de africanos
ao Brasil, produto do
encontro cultural das
mais diversas etnias
e povos africanos
que foram sujeitos
ao cativeiro, e que
reconstruíram suas
expressões culturais,
religiosas e visões de
mundo para além do
Atlântico.
O museu ﬁca na rua
Marechal Deodoro da
Fonseca, 260 - centro.

Vanguarda Literária

* José Valdez de Castro Moura

* 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)

O EXISTENCIALISMO NA NOSSA VIDA
Para a ﬁlosoﬁa, por deﬁnição, “Existencialismo
é um conjunto de ﬁlosoﬁas
formuladas no século XX,
sob a inﬂuência do ﬁlósofo
dinamarquês KIERKEGAARD (183-1855) que se
caracteriza pela inclusão
da realidade concreta das
pessoas seus sofrimentos,
alegrias, angústias, viver
no mundo) no centro da
especulação ﬁlosóﬁca, em
contraposição com doutrinas racionalistas que
relegam a subjetividade
em sistemas abstratos”.
Essa corrente ﬁlosóﬁca
tornou-se muito conhecida
após as guerras mundiais
como maneira de reaﬁrmar a grande importância
da liberdade na individualidade humana.
No entender de
KIERKEGAARD, a fé é a
maior paixão do homem,
para quem Deus é a única
fonte capaz de tornar o
homem plenamente realizado, daí, entendermos
que a subjetividade traz
questões que só a fé pode
resolver. O certo é que estamos sempre em conﬂito
com a realidade (objetiva
X subjetiva); talvez isso

La Parola

explique porque, no verdor
dos anos, estamos mais
presos à objetividade, nos
apropriamos do concreto,
e nos aproximamos dos
ﬁlósofos materialistas.
Para empreendermos uma caminhada rumo
à compreensão da subjetividade é muito doloroso,
é muito cruel acreditar
no que não é palpável,
porque, vivenciar perdas
imateriais é realmente
necessário ter a fé que tudo
ultrapassa , numa longa
perigrinação em que se
dirige para a montanha
cheia de abismos,num processo crescente de viver a
existência, tentando compreender a ESSÊNCIA DO

SER HUMANO. A busca
por essa ESSÊNCIA que se
apresenta em cada momento, no contato com o
outro além das inﬂuências
ambientais evidencia o
EXISTENCIALISMO que o
ﬁlósofo francês Jean Paul
Sartre deﬁniu como um
estilo de vida, quando ele
considerou o movimento
hippie, claramente, como
um estilo de vida existencialista, atitude esta que
lhe trouxe vários e severos
críticos como o brasileiro ,
o ilustre pensador católico
Tristão de Athaide, para
quem essa corrente do
pensamento representava
uma séria ameaça à fé
cristã.

Por outro lado, é
muito importante salientar
que o Existencialismo nos
coloca, de maneira clara
que somos os responsáveis
pelas nossas escolhas, e
que elas devem ser conscientes até para suportar
as consequências advindas
delas. Estamos em processo de evolução, progresso,
em que somos os nossos
momentos os quais expressam o nosso ser diferente
a cada momento. Possivelmente tentamos sempre
nos conectar com a fé,
usando como ferramenta:
harmonia, tranquilidade e
aceitamos perdoar o outro.
É fundamental, apropriado e salutar entendermos
que não importa o que
acontece com a gente, e,
sim, o que fazemos com o
que acontece conosco como
bem expressou o ﬁlósofo
alemão Nietsche em ‘Biograﬁa de uma Tragédia’:
“A primeira natureza é
aquilo que ﬁzeram conosco, o que nos foi imposto
e o que encontramos em
nós mesmose ao redor de
nós. A segunda natureza
é o que fazemos com isso
tudo!”.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019
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“Primeira Mobilização de Educação Ambiental”
acontece na zona rural de Pindamonhangaba
Evento discutirá proteção à fauna silvestre ocorrerá no próximo ﬁm de semana, no bairro Ribeirão Grande
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
A cidade receberá a “1ª
Mobilização de Educação
Ambiental”, realizada pelo
grupo “Mater de Ação de
Fauna”, no próximo sábado (18) e domingo (19).
O evento gratuito trará o
tema “Seja um super-herói para os animais. Ajude-nos a libertá-los e lutar
contra a crueldade, mudar
consciências e salvar vidas!” para debater sobre
responsabilidade com o
meio ambiente. O primeiro dia da programação
será desenvolvido das 9 às
18 horas, no Centro Comunitário “Mozat do Rosário”
do bairro Ribeirão Grande,
já o segundo das 9 às 14
horas, na Fazenda Nova
Gokula.
Com a consideração de
que animais silvestres não
são pets, o lema “Lugar de
animal silvestre é na natureza” servirá de base para
as atividades. No sábado
(18), haverá: exposições,
doação de mudas de árvores, vacinação e castração
de animais domésticos e
palestras com represen-

tantes da Polícia Ambiental, do Departamento de
Meio Ambiente e Secretaria de Educação da Prefei-

tura de Pindamonhangaba, além de especialistas.
No primeiro dia. do
evento ainda terá intera-

ções voltadas, principalmente, às crianças, como
apresentação de ﬁlmes,
atrações artísticas, conta-

ção de histórias e fabricação de máscaras.
No domingo (19), a
programação
também
Arquivo Tribuna

Encontro terá visita à Área de Soltura de Aves e Animais Silvestres de Nova Gokula

contará com palestras e
discussões a respeito do
tema na Fazenda Nova
Gokula. O local sediará
as práticas de plantio
de mudas nativas com
bolinhas de barro, soltura de animais silvestres e observação de
aves. O santuário fica
na Estrada Municipal
Jesus Antonio de Miranda, S/N. E o centro
comunitário está localizado na mesma via no número 17.705.
A “1ª Mobilização de
Educação Ambiental”
tem a organização, a
produção ou apoio de:
Prefeitura de Pindamonhangaba, do Conselho Municipal de
Educação, do Ibama
Cetas - Centro de Triagem de Animais Silvestres, da Polícia Militar
Ambiental, do ASM
-NG - Área de Soltura
de Aves e de Animais
Silvestres
de
Nova
Gokula, Departamento
de Educação e Cultura
de Nova Gokula e do
Restaurante Confraria
Vegana.

Prefeitura efetua serviço de
captura de animais de grande
porte em vias públicas
Animais de grande porte, soltos, em vias públicas, representam risco para a segurança de
motoristas, pedestres e para o
próprio animal. Por isso, a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza o serviço de captura desses
animais. A ação se dá por meio
da Secretaria de Saúde, Departa-

mento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde, setor de Abrigo
Municipal de Animais.
O serviço é realizado em consonância com os artigos 78 e 79
do código de posturas municipal, em que consta que é proibida a permanência de animais
soltos em via, praças, estradas
Divulgação

Caminhão é utilizado para
a captura de animais de
grande porte

ou caminhos públicos devendo
estes ser recolhidos ao abrigo
de animais e retirados pelo seu
proprietário/tutor em até 5 dias,
mediante pagamento de multas
e taxa de administração podendo chegar a R$1.000,00. A não
retirada no prazo estabelecido,
poderá a municipalidade promover o leilão.
“A captura de animais soltos em vias e imóveis públicos,
torna-se de tamanha importância haja vista a prevenção de
possíveis acidentes de trânsito,
aspectos de zoonoses na cidade
e por ﬁm o cuidado com saúde
pública”, avaliou o diretor de
Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, Rafael Lamana.
Para denúncias sobre animais de grande porte soltos
em vias públicas, o telefone é o
3643-2664, 24 horas.

CPIC REALIZA TERAPIA COMUNITÁRIA

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
No Cpic (Centro de Práticas
Integrativas Complementares)
haverá terapia comunitária ,
nesta quarta-feira (15). O objetivo é reunir as pessoas para que
possam compartilhar seus desaﬁos diários a ﬁm de colaborar
com o crescimento do outro.
DA terapia comunitária acontece mensalmente, sempre nas
terceiras quartas-feiras do mês
e é aberta ao público. “A terapia
é um espaço para quem quer

ser ouvido e quer ouvir o outro”,
destaca a coordenadora do Cpic,
Ticianna Gama.
Os organizadores explicam
que a terapia comunitária existe
para ser um instrumento de
promoção da solidariedade e
empatia entre as pessoas que
participam dela, sobre tem como
objetivo incentivar de maneira
positiva indivíduos, famílias e
comunidades.
Para participar da terapia
comunitária, basta ir até o Cpic
no dia em que acontece a aula,

às 8 horas. O Cpic ﬁca na rua Dr.
Jose Luiz Cembranelli, 1.005 Parque das Nações.
Conﬁra as próximas datas
de terapia comunitária:
19 de junho
17 de julho
14 de agosto
18 de setembro
16 de outubro
20 de novembro

Divulgação

A presidente do Fundo Social, Claudia Domingues, e
o assessor Ricardo Flores, com as doações de leite
recebidas

Circo Big Brothers
arrecada 400 litros de
leite em Moreira César
A parceria entre o Circo Big Brothers, o Fundo
Social de Solidariedade e
a assessoria de Eventos
da Prefeitura foi positiva
e ajudará muitas pessoas.
O circo esteve em Moreira
César e ofereceu algumas
sessões solidárias, em que
o público poderia trocar
ingressos por um litro ou
caixa de leite, ou ainda, o
pacote de leite em pó.
A arrecadação total foi
de 400 litros de leite, en-

tre garrafas, caixa e pacotes. A entrega da doação
foi realizada na última segunda-feira (13), na sede
do Fundo Social de Solidariedade.
“Agradeço aos moradores de Moreira César por
esse ato de solidariedade. Essa doação ajudará
muitas famílias de nossa
cidade”, agradeceu a presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Cláudia
Domingues.
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Poder Legislativo

Fraternidade e união marcam a Sessão Solene
que comemorou o “Dia Municipal de Liberdade
Religiosa e Cidadania” em Pindamonhangaba
Solenidade reuniu religiões de diversas matrizes sediadas em Pindamonhangaba e
mostrou a igualdade, tolerância e respeito entre as igrejas e templos; Durante o evento
foi realizado o 160º Fórum Paulista de Liberdade Religiosa e Cidadania

Em noite festiva e de união, a Câmara de Pindamonhangaba realizou a Sessão Solene comemorativa ao Dia
Municipal da Liberdade Religiosa e Cidadania e homenageou personalidades do município

Em uma noite de congraçamento e fraternidade
entre as religiões do município, a Câmara de Pindamonhangaba
realizou
nesta terça-feira, dia 07
de maio, no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira” a sessão solene que
comemorou o “Dia Municipal de Liberdade Religiosa e Cidadania”. O Ato
solene foi presidido pelo
vereador Rafael Goffi Moreira (PSDB) e aconteceu
por meio da Lei Municipal
nº 5.112/2010 e do Requerimento nº 446/2019. Durante a sessão, a ABLIRC
– Associação Brasileira de
Liberdade Religiosa e Cidadania – realizou o 160ª
Fórum Paulista de Liber-

dade Religiosa e Cidadania. Além do vereador Rafael Goffi, participaram
da sessão e compuseram a
Mesa Diretora, o vereador
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR);
o Presidente da ABLIRC,
Samuel Gomes de Lima, o
Secretário da ABLIRC, Alcides Coimbra; o Assessor
Parlamentar da ALESP,
José Alexandre Faria (que
representou a Deputada
Estadual Damaris Kuo); a
vereadora de Jacareí, Lucimar Ponciano e o Presidente da 52ª subseção da OAB
de Pindamonhangaba, Antonio Aziz Boulos. Entre
os líderes religiosos participantes e representantes
da comunidade estavam

o Presidente do Conselho
Municipal da Comunidade
Negra de Pindamonhangaba, Benedito Sérgio Irineu; o Chefe de Gabinete
da Deputada Damaris kuo,
Markus Henrique Tavares;
o Pastor Jefferson Castilho
(Conselheiro Regional da
ABLIRC); o Pastor David
Souza Silva (Igreja Adventista); o Babalorixá Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério (da Casa
Ilê Aché Efon Yalacum
Omi de Pindamonhangaba); o Diácono João Ivoneri Teixeira (Igreja Católica); José Antonio Jorio
Nogueira (Centro Espírita Francisco de Assis) e o
Professor Roberto Almeida
(Comunidade Hare Krish-

na de Pindamonhangaba).
Na saudação inicial às
autoridades, líderes religiosos e aos convidados
presentes, o presidente da
Mesa, vereador Rafael Goffi lembrou que “a liberdade
religiosa é garantida pela
Constituição e a igualdade
e justiça devem ser tratados como valores supremos
de uma sociedade fraterna
e pluralista e sem preconceitos”.
Após a abertura oficial
e a execução dos Hinos
Nacional e de Pindamonhangaba, Rafael Goffi
concedeu a presidência da
solenidade aos dirigentes
da ABLIRC – Associação
Brasileira de Liberdade
Religiosa e Cidadania para
a realização do 160º Fórum Paulista de Liberdade Religiosa e Cidadania.
Inicialmente, o Secretário
Geral da entidade, Alcides
Coimbra explanou sobre as
ações, atividades e trabalhos que são desenvolvidos
pela ABLIRC. “Estamos
aqui esta noite para desempenharmos um papel importante na construção de
ponte entre as pessoas de
boa vontade de diferentes
crenças e acreditamos que
há pessoas de boa vontade
em todas as partes. Liberdade Religiosa é para todos
e precisamos do máximo
de pessoas que a valorizam
e lutem por ela”.

Logo em seguida, Coimbra concedeu a palavra ao
vereador Rafael Goffi e ele
destacou a importância da
celebração da Liberdade
Religiosa e da Cidadania
em toda sua plenitude. “A
religião é algo inerente em
nossa sociedade, é histórica a relação do homem
com suas divindades, com
sua religião”, pontou o vereador.
Rafael Goffi expôs que
“a religião é um dos fenômenos mais importantes da sociedade humana.
Toda cultura e civilização,
sem exceção, desenvolveu
um sistema religioso, fosse
ele mais elementar, como
as religiões dos povos nativos da América ou mais
complexos como as derivadas do patriarca Abraão,
ou seja, o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo”. Goffi complementou: “Somos
uma sociedade Plural e,
devemos buscar na pluralidade as alternativas cada
vez mais objetivarmos a
construção de uma sociedade mais justa, solidária e
tolerante”.
Na sequência dos trabalhos do Fórum, o Presidente da ABLIRC, Samuel
Gomes de Lima saudou
os presentes e concedeu a
palavra ao Orador Oficial
da noite, o Assessor Parlamentar da Deputada Estadual Damaris Kuo, José
Alexandre Faria. Ao iniciar seu pronunciamento,
Faria enfatizou que “falar
de Liberdade Religiosa e
Cidadania é falar do direito primaz e essencial de
todos nós”. Ele salientou
que “sabemos que sempre
soubemos que temos uma
mesma imagem e semelhança, e ao longo da vida,
podemos perceber que, na
verdade, somos diferentes,
somos uma sociedade com
pensamentos diferentes e é
justamente nesta diferença
que nós estamos aqui para
celebramos a liberdade religiosa e a cidadania”. Para
Alexandre Faria, “celebrar
a Liberdade Religiosa e a
Cidadania é celebrar a di-

ferença; é celebrar a subjetividade, o sentimento que
cada um de nós tem, como
o dom da vida que cada um
tem, que é o de escolher o
nosso próprio caminho”.
Medalha Paladino da
Liberdade Religiosa
Após os pronunciamentos, a ABLIRC – Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania
promoveu a entrega solene da MEDALHA “PALADINO NA DEFESA DA
LIBERDADE RELIGIOSA
E CIDADANIA aos homenageados do 160º Fórum
Paulista de Liberdade Religiosa e Cidadania: o vereador Rafael Goffi Moreira; o Promotor de Justiça
de Pindamonhangaba, Dr.
Jaime Meira do Nascimento Júnior; o Provedor
da Santa Casa de Pindamonhangaba (que foi representado pelo Diretor
Administrativo da Santa
Casa, Luciano Rodrigues
Nascimento); o Presidente do Lar Irmã Terezinha
Associação de Assistência
ao Idoso, Álvaro César Bodini; a Diretora da Escola
Estadual “Dr. Alfredo Pujol”, Professora Lia Inês
Farias Adarza (representada pela professora Nabia
Farah Ciciliati Brasil de
Andrade) e o Dirigente da
Casa Transitória Fabiano
de Cristo, Jorge ‘Bharata’
Itagiba Ribeiro.
Na sequência, o Presidente da ABLIRC retornou
a Presidência ao vereador
Rafael Goffi para a conclusão dos trabalhos. Finalizando a solenidade, Goffi
concedeu a palavra aos
representantes das diversas religiões presentes e
todos foram unânimes em
afirmar que “a liberdade
religiosa e a cidadania são
pilares para uma comunidade mais fraterna e socialmente justa”.
Encerrando os trabalhos, Rafael Goffi agradeceu a presença de autoridades,
convidados
especiais, líderes religiosos e comunitários e membros da comunidade.

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

17ª Legislatura - 2017/2020

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

Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

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.

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2ª Secretária

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.
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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250
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Geral

Conseg avalia índices de criminalidade em Pinda

Organização municipal também contou com a posse da nova diretoria na última segunda-feira (13)

O Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança de Pindamonhangaba)
realizou mais uma reunião ordinária na noite
de segunda-feira (13). Na
ocasião, houve uma análise dos índices de criminalidade da cidade do mês
de abril e a cerimônia de
posse da nova diretoria
para o biênio 2019/2021.
A exposição dos indicadores de criminalidade foi realizada pela
Comandante da Polícia
Militar, capitã PM Lucimeire Jerônymo e pela
delegada titular do município, Dra. Renata
Costillas. “Tivemos um
primeiro trimestre não
muito positivo. Mas,no mês de abril, com as
ações adotadas e operações desenvolvidas, conseguimos atingir números melhores. Tivemos
dois homicídios ambos
relacionados ao uso de
drogas; reduzimos o número de roubo para 28;
reduzimos os números

Divulgação

Reunião teve a participação de autoridades policiais e nova diretoria
de furtos”, explicou a capitã Lucimeire.
A dra. Renata ressaltou
os êxitos na identiﬁcação
dos autores de homicídio e
de uma quadrilha que praticava o furto de veículos

em garagem durante a madrugada em diversos bairros da cidade. Além disso,
ela chamou atenção à participação da comunidade
com denúncias anônimas,
pois muitos dos casos so-

Aniversário de ordenação
sacerdotal do padre
Kleber Rodrigues

Divulgação

O padre Kleber Rodrigues da Silva, pároco da Paróquia Nossa
Senhora do Bom Sucesso, celebrará o 15º
aniversário de sua ordenação sacerdotal. A
comemoração acontecerá nesta quarta-feira (15), a partir das 19
horas, na Igreja Matriz de Pindamonhangaba. A missa de ação
de graças será aberta a
toda população.
Padre Kleber terá
comemoração aos
seus 15 anos de
ordenação

lucionados foram identiﬁcados devido a denúncias
populares.
A reunião teve ainda a
participação do Secretário
de Segurança da Prefeitura Municipal, coronel José

Departamento do Meio Ambiente
faz doação de mudas

AÇÃO ACONTECE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO, NO VIVEIRO MUNICIPAL
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
O Departamento Municipal de Meio Ambiente
realizará nos dias 29 e 30
a doação de mudas de árvores frutíferas, nativas,
ornamentais e exóticas,
no Viveiro Municipal.
No dia 29, apenas munícipes da área rural da
cidade poderão retirar
até 20 mudas, sendo 15
nativas (porte médio/
grande) e 5 frutíferas. Já
no dia 30, os moradores
da área urbana podem
retirar até 14 mudas, sendo 10 ornamentais, 2 frutíferas e 2 exóticas (porte
médio).
Serão distribuídas 30
senhas, a partir das 7 horas e somente moradores
de Pinda poderão partici-

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA – CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 81, DE 14 DE MAIO DE 2019.
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O
PERÍODO 2020/2023, COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL, E,
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA,
no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando os artigos números 16 e 17 da Lei municipal n. 4.754 de 27 de fevereiro de 2008,
Considerando a Lei municipal n. 5.464 de 23 de outubro de 2012.
Considerando as deliberações da 2ª reunião extraordinária, ocorrida em 14 de maio de 2019,
Resolve:
Art. 1º - NOMEAR a Comissão Especial responsável pelo processo de escolha dos novos
membros do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba para o período 2020/2023, pelas seguintes
representações:
a)
Conselheiros representantes do poder público: Tathyane de Oliveira Santos (Sec. de
Assistência Social), Miriam Pérsia Macedo de Andrade (Sec. de Saúde), Ana Paula Pedersoli (Sec.
Negócios Jurídicos), Elaine Grazielli de Andrade (Sec. de Educação) (no caso de impossibilidade
de participação do conselheiro do poder público será nomeado o outro representante da mesma
secretaria).
b)
Conselheiros representantes da sociedade civil: William Anaia Bonafé, Helison de
Oliveira, Aline Morgado Escóssio Bello e Márcia Tatiane Castilho da Silva.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS FUNDEB
Pindamonhangaba – Biênio 2017 – 2019
Pauta Reunião CACS FUNDEB – 15/05/2019
—
—
—
—

Leitura da ata da reunião anterior
Apresentação da rota de transporte
Estudo das diretrizes
Deﬁnição das datas de reuniões

A reunião será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à rua Senador Dino
Bueno, 119, Bosque da Princesa, com 1ª chamada às 18h e segunda chamada, às 18h15.
Érika Fernanda Gomes da Silva
Presidente do CACS FUNDEB

Sodário Viana que trouxe
informações sobre aumento de número de vítimas de
trânsito, o que fará o executivo utilizar imagens do
COI para autuar os infratores e ressaltou também

as ações que serão executadas em parceria com o
DER para trazer modiﬁcações nas rotatórias do Tenda, do “João do Pulo” e do
“Mazaroppi”, no Socorro.
A reunião teve a presença de representantes de
diversas instituições como
Batalhão Borba Gato,
OAB, Sindicato dos Metalúrgicos, Associação dos
Jornalistas de Pindamonhangaba e associações de
moradores de bairro, que
apresentaram inúmeras
reivindicações, entre elas
a renovação da Atividade
Delegada e o aumento do
efetivo da Polícia Civil.
POSSE
O evento foi ﬁnalizado
com a posse da nova diretoria do Conseg para o
biênio 2019/2021, sendo
constituída:
Alexandre
Pió (presidente), Claudinei Oliveira (vice-presidente), Flávia Melo (1ª
secretária), Geisa Paiva
(2ª secretária) e Samuel
Oliveira (diretor de Ações
Sociais).

Art. 2º - A Comissão especial será responsável por todas as etapas preliminares de deﬁnição de
critérios, datas, bem como elaboração de conteúdo mínimo a ser apresentado para a empresa a ser
vencedora e contratada para a realização de todo o pleito, se necessário for, e/ou será ela mesma,
a Comissão, responsável pela efetivação de cada etapa do respectivo processo.
§ 1º - A ﬁm de subsidiar os trabalhos, a Comissão poderá apresentar sugestões de alterações na
legislação municipal atual, sem sobrepor a legislação federal, no que se refere aos requisitos e
critérios para participação no pleito.
I – No caso de proposta de alteração em legislação, a mesma deverá ser elaborada dentro do
tempo legal para a realização do pleito.
II – A proposta deverá ter embasamento legal e aprovada pela Câmara Municipal.
§ 2º - Dentre as etapas preliminares, destaca-se a elaboração de minuta de Edital para chamamento
e habilitação dos pré-candidatos ao pleito.
§ 3º - Caso o pleito seja executado por empresa vencedora de processo licitatório, a Comissão terá
a responsabilidade de acompanhar e ﬁscalizar o mesmo.
§ 4º - Dentre as atribuições estabelecidas na Resolução n.26, de 17 de dezembro de 2013, a esta
comissão especial, estão:
a)
analisar critérios e elaborar normas para a eleição dos Conselheiros Tutelares;
b)
organizar e realizar o processo eleitoral, com o acompanhamento do Ministério Público;
c)
zelar pela transparência do processo e garantir a participação popular.
Art. 3º - INFORMAR que o processo de escolha/2019 contemplará a escolha de 20 conselheiros
tutelares, sendo 10 titulares e 10 suplentes.
§ 1º - A constituição do segundo Conselho Tutelar de Pindamonhangaba aprovada pela
administração pública, tendo em vista demanda municipal pelo serviço, se faz em atendimento a
Resolução nº 31, de 28 de maio de 2014/CMDCA, de Pindamonhangaba.
§ 2º - O 2º Conselho Tutelar deverá ser instalado na região de Moreira Cesar e adjacências.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2019.
William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

par. Os interessados devem levar comprovante
de endereço para fazer a
retirada.
O Viveiro Municipal

ﬁca na rua Noel César Pires, s/nº, próximo ao Maricá. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3550-0030.
Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0102/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) PAULO ROBERTO DA SILVA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA EURICO GUTMACHER, S/NR. BAIRRO ARARETAMA,
inscrito no município sob a sigla SO.23.08.12.064.000, Quadra N-03 , Lote P-63, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0103/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) INCORPORADORA PINUS LTDA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/NR. BAIRRO MOMBAÇA
, inscrito no município sob a sigla SO110905021000, Quadra 09 , Lote -21, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0104/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) APARECIDA CELIA BUENO,
responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, S/NR. BAIRRO VILA RICA, inscrito
no município sob a sigla SO111301021000, Quadra G , Lote 257 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
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** RETIFICAÇÃO DE EDITAL ***
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 (PMP 12585/2019)
Comunicamos a retiﬁcação do item 3.5.1.1 (Qualiﬁcação técnica) do edital da licitação supra,
que cuida de “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de
obra, para construção de creche no Bairro das Campinas”, quanto a comprovação do item 05 –
Piso de concreto armado com acabamento tipo bambolê (24.4), onde se lê “1.678,62 m²”, leia-se
“1.028,30m²”. As demais informações permanecem inalteradas.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 057/2019 (PMP 10390/2019)
A autoridade superior homologou, em 07/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de refeições diárias para atender ao convênio entre a Prefeitura e a Funap, por um
período de 12 meses”, em favor da empresa MA Caetano Alimentos ME, o item 01, no valor total
de R$ 117.968,40.
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QUARTA-FEIRA

Acervo pessoal

Elisa Monteiro

Elisa Monteiro, Mônica Alvarenga e Ederson
Cleiton fazem parte da produção

Peça consiste em uma criação da Cia. Mônica Alvarenga

“Conexão Ruínas” aproxima
arquitetura de prédios antigos
com manifestação artística
Espetáculo tem inspiração e devolutiva ao valor patrimonial de espaços, por vezes, abandonados de Pindamonhangaba

“O objetivo é trazer um novo olhar para
as ruínas. Um olhar de curiosidade,
de admiração, de saudosismo. Assim,
valorizando nossa história, nossas raízes,
nossos antepassados, nossa essência mesmo
com o avanço tecnológico e global”...
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
...de modo que o passado seja
cultuado no presente, a produção “Conexão Ruínas” trabalha
o resgate do patrimônio cultural
e histórico de construções da cidade. Inclusive, dada sua referência pindense, a peça da Cia.
Mônica Alvarenga é contemplada pelo Edital ProAc Municípios
2019 junto à Secretaria de Estado da Cultura em parceria com
o Conselho de Cultura, o Fundo
de Cultura e a Prefeitura de Pindamonhangaba.

A composição abrange aprofundamento artístico associado à historicidade. A fonte de
orientação são as próprias “ruínas”, com suas histórias e sensações. Um dos aspectos do espetáculo está no uso de técnicas
demacrofotografia com a lente
invertida usada pela fotógrafa e
pesquisadora do projeto, Elisa
Monteiro, para a captação das
imagens.
Enquanto isso, os sentimentos de contato com mais
variados escombros estão materializados na base de criação
corporal com princípios dos

Produção do “Conexão Ruínas”
Fotografia, vídeo e pesquisa fotográfica- Elisa Monteiro
Cenário- Ederson Cleiton
Criação e interpretação- Mônica Alvarenga
Figurino- Tainara Dutra
Maquiagem - Elisa Monteiro
Trilha sonora - pesquisa de Mônica Alvarenga e
edição Escola Satori de Música
Elisa Monteiro

Interpretação da
composição tem
técnicas de Laban

Elisa Monteiro

“Conexão Ruínas” possui inspiração em locais da cidade
estudos de Movimento de Rudolf Laban. A linguagem verbal
tamém está presente em “Conexão Ruínas”, sob entonação
indígena.“Gostaria de agradecer
a minha preparadora na língua
tupi guarani Carol Seixas de
Osasco, que me ensinou a pronunciar a língua corretamente”,
menciona Mônica Alvarenga,
intérprete da criação.
O material está em circulação por Pindamonhangaba.
Para o mês que vem, já há a
previsão de apresentações: no
dia 1º, às 15 horas, no Parque
da Cidade e às 20 horas, na
Praça do Quartel; no dia 6, às
15 e às 20 horas, no Senac Pindamonhangaba. Além disso,
em 8 de junho, o Ateliê Cênico
de Dança, sede da Cia. Mônica
Alvarenga, receberá uma oficina gratuita sobre o “Conexão
Ruínas”. Com entrega de certificado, a atividade se destina a
maiores de 14 anos de idade e
requer inscrição pelo telefone
(12) 99720-3360.

Espetáculo é integrante
do Edital ProAc
Municípios 2019

Elisa Monteiro

Pesquisa explorou ambientes tido como “ruínas”
Elisa Monteiro

