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População tem novo Pronto-Socorro 
e Pronto-Socorro Infantil

Divulgação

A saúde de 
Pindamonhangaba 
dá mais um grande 
passo para bene�iciar 
a população atendida 
pelo SUS, com a reforma 
e ampliação do Pronto-
Socorro Municipal e 
a criação de um setor 
personalizado para 
atendimento exclusivo 
das crianças, o Psiu – 
Pronto-Socorro Infantil 
de Urgência.
A separação do 
atendimento das 
crianças, ao mesmo 
tempo mantendo próximo 
a toda a estrutura do 
Pronto-Socorro, era um 
sonho antigo do prefeito 
dr. Isael Domingues, que é 
médico. 

Divulgação

Parque da Cidade 
terá “Café Caipira 
do Fundo Social” 
neste domingo

Equipe de Pinda 
conquista 19 
pódios em etapa 
do “Desa�io 
Natureza”

Final do Festival 
de Música 
Sertaneja 
acontece neste 
domingo

PÁG. 2

PÁG. 3

Escolas municipais recebem 
o projeto “Super Férias”

A última quinta-feira (25) marcou o �im do projeto “Super Férias”, uma parceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Pindamonhangaba e o Instituto Esporte e Educação (IEE), realizado em seis escolas 
no município.

Testes de hepatite serão realizados na praça Monsenhor Marcondes
Como parte da programação da “Semana Municipal de Prevenção à Hepatite”, realizada pela 
Secretaria de Saúde da Prefeitura,  a praça Monsenhor Marcondes recebe, nesta sexta-feira 
(26), atividades de mobilização, conscientização e testes rápidos, que serão realizadas pelas 
unidades de saúde de Pindamonhangaba, por meio do “Fique Sabendo”.

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 7

PÁG. 5
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Inspiração 
Reprodução/InternetA maioria das pessoas acredita 

que para dar o primeiro passo em 
busca de uma colocação no traba-
lho voluntario, tem que ter uma 
inspiração, alguns vão mais longe 
e dizem que há a necessidade de 
ter uma inspiração divina.

Acho um pouco demais, com 
todo o respeito às crenças indivi-
duais, mas voluntariado é muito 
mais racional do que emocional, 
olhamos para o lado, percebemos 
a necessidade, olhamos para nós, 
percebemos que podemos fazer 
algo, vamos lá e fazemos. Simples, 
rápido e prático, sem muitas elu-
cubrações e chamamentos.

Sim existem os que são tocados 
de forma diferenciada para uma 
prática, e existem práticas que-
só pessoas muito inspiradas para 
realizarem, como o trabalho em 
penitenciárias, admiro e respeito 
muito asque fazem esta atividade, 
nos manicômios, tão necessário e 
realizado poruma parcela peque-
na, mas importantede voluntários.

Mas quero mais uma vez cha-
mar a atenção para que não fique-
mos paralisados esperando um 
chamamento, pois as oportunida-
des para exercer um trabalho vo-
luntario que faça bem a você e ao 

próximo estao mais perto do que 
você imagina.

Busque na sua rua, igreja ou 
templo, bairro, clube, escola, pre-
feitura, cidade, amigos etc., tenho 
certeza que quando começar a fa-
lar de seu interesse um trabalho 
virá até você. Assim o chamamento 
podemos dizer que será invertido, 
voe fara um chamamento para aju-
da, afinal de contas um dos prin-
cipais beneficiados da prática vo-
luntaria é você, portanto é o maior 
interessado na ação. 

Grande parte dos trabalhos 
oferecidos estao muito próximo 

as pessoas, pois sempre ouvimos 
aquelas frases: “nossa como nunca 
percebi que aqui havia uma orga-
nização”.

Certamente você se tornará 
uma pessoa muito mais interes-
sante, a partir do momento que se 
interessar, é a regra da reciproci-
dade, eu me ofereço, para ter, doar 
para receber. Todas as crenças de 
alguma forma fazem este lema va-
ler. E para os que não tem crença? 
Acredite em você, que você, seu 
tempo e talento, pode fazer a dife-
rença na vida de muita gente e seja 
feliz.

Divulgação

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Divulgação

Parque da Cidade terá Café Caipira 
do Fundo Social neste domingo

O Fundo Social de Solidarie-
dade promoverá, neste domingo 
(28), mais uma edição do já fa-

moso “Café Caipira”, no Parque 
da Cidade, com os produtos feitos 
nas oficinas do Reinvente. Nesta 

edição, apresentação de música 
sertaneja raiz, com roda de viola 
de Audélio e Companhia e Rafael 
Sanfoneiro. O evento é gratuito e 
será realizado a partir das 9 ho-
ras.

O café contará com os produ-
tos feitos nas oficinas gratuitas 
de panificação e alimentação sau-
dável do “Reinvente”, do Fundo 
Social, além de “aulão” de pilates 
com o professor Rodrigo, do pro-
jeto Reinvente, e aula de yoga, que 
acontecerá das 9 às 10h30 com a 
instrutora Elisa, da Lótus Yoga Ao 
Ar Livre. Para as crianças, as atra-
ções especiais são a Recreação e 
a Pintura de Rosto, realizadas pe-
las oficinas do Reinvente.

De acordo com a primeira-da-
ma e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Domin-
gues, a intenção é viabilizar aos 
frequentadores do Parque da Ci-
dade um momento de partilha e 
interação social, além de divulgar 
as oficinas do Reinvente. 

Polícia Federal incinera 
700 quilos de drogas em Pinda

A Polícia federal incinerou 
em Pindamonhangaba,  na 
última quarta-feira (24), cer-
ca de 700 quilos de drogas 
apreendidas no Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos.

Um grupo de policiais fe-
derais, peritos federais e po-
licias responsáveis pela guar-
da das drogas realizaram a 
destruição dos entorpecen-
tes num alto-forno, com a 
presença de testemunhas.

Segundo a PF, 97% do to-
tal das drogas era cocaína, e 
o restante composto por ha-
xixe, skunk, maconha, anfe-
taminas, extasy e outras dro-

gas. Cerca de 170 inquéritos 
policiais tiveram origem após 
a apreensão desta quantidade.

Grande parte dos entor-
pecentes estava com “mulas” 

do tráfico, que são aqueles 
que, conscientemente ou não,  
transportam a droga em seu 
corpo, geralmente para outros 
países.

Igreja Batista promove 
“Bazar do Jeans Feminino” 

A Primeira Igreja Evangéli-
ca Batista em Pindamonhan-
gaba, através do Ministério de 
Mulheres Cristãs em Missão 
(MCM), convida toda a popula-
ção para prestigiar e participar 
do “Bazar do Jeans Feminino”.

O evento será realizado no 
dia 1º de agosto, das 14  às 18 
horas, no estacionamento da 
igreja (travessa Marquês do 
Herval,  96, centro).

Os valores arrecadados se-
rão revertidos em ofertas para 
iniciativas missionárias pre-
sentes em projetos sociais, 
ações evangelísticas e humani-
tárias, auxílios a pessoas me-
nos favorecidas e outras cau-
sas pertinentes à Fé Cristã.

O espaço é totalmente aber-
to ao público. Toda a popula-
ção pode participar desta ini-
ciativa.

Esporte e arte

A ginástica artística e rítmica são atividades que 
unem exercícios físicos e dança. A ginástica é 

uma das atividades extracurriculares mais populares, 
especialmente entre as meninas. Esse esporte consiste 
em exercícios de agilidade, força, elasticidade e 
elegância.

Ou seja, além de educar e desenvolver o corpo, trata-
se de uma arte expressiva. Embora sempre tenha sido 
considerado um esporte feminino, a ginástica rítmica é 
recomendada tanto para meninos quanto para meninas.

Esse esporte é muito exigente, requer muita força 
de vontade e treinamento. No entanto, também traz 
muitos benefícios para as crianças que o praticam essa 
modalidade, ajudando a: aumentar as capacidades 
motoras, como força, flexibilidade, coordenação, 
velocidade, entre outras; desenvolver o equilíbrio e 
a noção de ritmo; corrigir más posturas corporais, 
ganhar confiança e segurança em si mesmas; fomentar 
a concentração; melhorar o trabalho em equipe, a 
socialização, o companheirismo e o respeito em relação 
a outras pessoas.

A ginástica artística é um esporte que exige 
muitíssimo compromisso e disciplina. Portanto, o mais 
importante é que elas contem com o apoio dos pais.

Até domingo (28), o Ginásio Juca Moreira 
está sediando um torneio de Ginástica, com uma 
programação aberta ao público.

É uma boa oportunidade para pais e filhos, além de 
assistirem a belíssimas apresentações, conhecerem mais 
a fundo esse esporte.

Ilustração
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População tem novo Pronto-Socorro e 
Pronto-Socorro Infantil

Testes de hepatite serão realizados 
na praça Monsenhor Marcondes

Adolescentes que pulam 
o café da manhã podem 
desenvolver obesidade

A saúde de Pindamonhangaba 
dá mais um grande passo para 
bene�iciar a população atendida 
pelo SUS, com a reforma e amplia-
ção do Pronto-Socorro Municipal 
e a criação de um setor personali-
zado para atendimento exclusivo 
das crianças, o Psiu – Pronto-So-
corro Infantil de Urgência.

A separação do atendimento 
das crianças, ao mesmo tempo 
mantendo próximo a toda a es-
trutura do Pronto-Socorro era 
um sonho antigo do prefeito dr. 
Isael Domingues, que é médico. 
“A criação do Pronto-Socorro In-
fantil de Urgência vai bene�iciar 
muito o atendimento às crianças, 
que têm um sistema imunológi-
co mais frágil que de um adulto. 
Agora, temos um local adequado, 
personalizado para as crianças, 
com atendimento separado dos 
adultos e que com certeza trará 
muito mais conforto para a recu-
peração dos pequenos pacientes”, 
a�irmou.

Além da área infantil, o PS 
também recebeu diversas me-
lhorias, inclusive ampliando sua 
capacidade de atendimento, atu-
almente em cerca de 17 mil pes-
soas por mês. Novos ambientes 
foram criados e equipados, com 
novo mobiliário e equipamentos, 
principalmente na área de emer-
gência. Dois elevadores e uma 
escada foram instalados para fa-
cilitar o acesso entre os dois pa-
vimentos do prédio.

“A ampliação do Pronto-Socor-
ro era uma necessidade de anos, 
visto que atendemos um grande 
número de pessoas diariamente. 
A obra �inalizada está trazendo 
mais organização, o que também 
é uma forma de humanização 
do atendimento. Com essas me-
lhorias, vamos �icar ainda mais 
atentos para que as pessoas se-
jam acolhidas e tratadas com dig-
nidade e qualidade”, garantiu o 
prefeito.

Segundo a secretária de Saú-

Local foi reformado e ampliado e, no 
primeiro andar foi criado um PS de 
atendimento exclusivo para as crianças

de, Valéria dos Santos, os prin-
cipais investimentos em equi-
pamentos foram nos setores de 
urgência e emergência, por meio 
da aquisição de novos monitores, 
aspiradores e respiradores, mo-
biliários, computadores, entre 
outros equipamentos que asse-
guram assistência de ponta para 
que os pro�issionais da saúde 
possam salvar vidas. “Muito mais 
do que estrutura e equipamentos 
adequados, que proporcionam 
aos pro�issionais que trabalhem 
com mais e�iciência, acredita-
mos que pessoas felizes fazem 
pessoas felizes, por isso investi-
mos também nos nossos pro�is-
sionais. Um grande sonho do dr. 
Isael era fazer o Psiu e hoje temos 

uma equipe exclusiva para aten-
dimento infantil desde triagem 
até atendimento médico trazen-
do para as nossas crianças aco-
lhimento e atendimento humani-
zado”, revelou a secretária.

De acordo com informações 
da Secretaria de Obras e Plane-
jamento, o prédio do Pronto-So-
corro Municipal recebeu reforma 
geral no térreo, com demolição e 
adequação para novos ambien-
tes, revisão e execução de novo 
sistema hidráulico e elétrico, 
execução de sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas, 
execução de sistema de combate 
a incêndio com reservatório me-
tálico e hidrantes, execução de 
nova rede de gases medicinais, 

reforma e ampliação da sala de 
raio X, execução de nova entrada 
de emergência.

Também foram feitas a insta-
lação de dois elevadores sendo 
elevador maca e elevador leito e 
execução de escada para acesso 
ao primeiro andar – antes, o aces-
so era apenas pela rampa.

No primeiro pavimento, foi 
realizada a recuperação do piso 
existente e execução de novo piso 
granilite, revestimento cerâmico, 
substituição de louças e metais e 
pintura geral.

O valor �inal do contra-
to para a realização da obra é 
de R$ 2.074.500,45, sendo R$ 
1.547.281,10 de aporte do Gover-
no do Estado. 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Como parte da programa-
ção da “Semana Municipal 
de Prevenção à Hepatite”, 
realizada pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura,  a praça 
Monsenhor Marcondes re-
cebe, nesta sexta-feira (26), 
atividades de mobilização, 
conscientização e testes rá-
pidos, que serão realizadas 
pelas unidades de saúde 
de Pindamonhangaba, por 
meio do “Fique Sabendo”.

O “Fique Sabendo” é uma 
Campanha de Testagem do 
Governo do Estado de São 
Paulo que realiza testes de 
hepatite, sí�ilis e HIV. As 
pessoas poderão realizar os 
exames rápidos das 9  às 16 
horas, na praça.

A transmissão das hepati-
tes pode ser por transfusão 
de sangue, relação sexual, 
ausência de higiene ou utili-
zação de objetos contamina-
dos como: agulhas, piercing, 
confecção de tatuagem, bar-
bearias ou até mesmo por 

O evento faz parte da “Semana Municipal de Prevenção à Hepatite”

Pesquisadores da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP) e da Europa 
avaliam comportamentos deter-
minantes para o ganho de peso 
entre crianças e adolescentes. 
No estudo, publicado na “Scien-
ti�ic Reports”, os pesquisadores 
destacam que o hábito de muitos 
adolescentes em pular o café da 
manhã em suas casas antes de 
seguirem para as escolas guarda 
relação direta com o aumento da 
circunferência abdominal e com 
o aumento no índice de massa 
corporal (IMC) nesse grupo etá-
rio.

Dispensar o café da manhã 
pode levar a uma dieta desequi-
librada, além de hábitos nada 
saudáveis, o que pode tornar os 
adolescentes vulneráveis ao ga-
nho de peso. A obesidade infan-
til pode favorecer o surgimento 
prematuro de problemas como o 
diabetes tipo 2 e doenças cardio-
vasculares.

“O principal achado de nosso 
estudo indica que pular o desje-
jum está associado a marcadores 
de adiposidade em adolescen-
tes, independentemente de onde 

vivem, do tempo de sono ou do 
sexo”, a�irma Elsie Costa de Oli-
veira Forkert, epidemiologista e 
pesquisadora do Grupo de Pes-
quisa YCare do Departamento de 
Medicina Preventiva da FMUSP.

Forkert lembra que esse há-
bito, associado ao consumo de 
alimentos industrializados, agra-
va o problema. “Ao pular o café 
da manhã, milhões de crianças e 
adolescentes em todo o mundo 
podem substituir uma alimen-
tação mais saudável dentro de 
casa (lácteos, cereais integrais e 
frutas) pelo consumo, em cafe-
terias e lanchonetes escolares, 
de alimentos industrializados 
muitas vezes hipercalóricos e de 
baixo valor nutricional, como sal-
gadinhos, doces e refrigerantes, 
o que está diretamente ligado ao 
desenvolvimento da obesidade”, 
disse.

O artigo complementa o traba-
lho de pós-doutorado de Forkert, 
apoiado pela Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo), e contou com 
colaboração de cientistas da Ale-
manha, Áustria, Bélgica, Espanha, 
Grécia e da Itália.

Estudo com participação de pesquisadores 
paulistas investiga efeitos no organismo de 
quem deixa de tomar primeira refeição

Reprodução/Internet

Divulgação
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alicate de unha. Por esta razão, 
se deve ter atenção na preven-
ção das hepatites, pois quando 

não tratadas de forma adequa-
da, podem ocasionar óbito por 
cirrose e câncer no �ígado.
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poder legislativo

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

2º Vice-Presidente  
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 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

 

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

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA 

QUE O ACESSO AO WI-FI NO 
HORÁRIO DOS EVENTOS OFI-

CIAIS (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.

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Extrato de Aditivo - 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: ELIAS DANIEL DA SILVA ZELADORIA - ME

Contrato n.º: CONTRATO Nº 07/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/17 
- TERMO DE ADITAMENTO N.º 02  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos 
regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, 
em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações 
atuais.

OBJETO: Prestação de Serviços de Controladoria de Acesso no Prédio da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato 
n.º 07/2017 por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do 
presente termo de aditamento em 04.08.2019 e termo final em 03.08.2020, com 
valor mensal, a partir de 07.08.2019, de R$ 13.046,38 (treze mil, quarenta e 
seis reais e trinta e oito centavos) para R$ 13.550,27 (treze mil, quinhentos 
e cinquenta reais e vinte sete centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, 
conforme previsão contratual.

Cumprindo as normas 
do Regimento interno da 
Casa, a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhan-
gaba entrou em recesso 
parlamentar oficial na 
terça-feira, dia 16 de ju-
lho devendo encerrar o 
período no dia 31 de ju-
lho. A retomada de todos 

Em recesso oficial, Câmara de 
Pindamonhangaba mantém atendimento 

normal na área administrativa e
no gabinete dos vereadores

Horário de atendimento permanece inalterado: de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17h30, com intervalo de almoço das 12 às 13h30

os trabalhos legislativos 
na Casa Legislativa ocor-
rerá a partir do dia 1º de 
agosto, sendo que a 1ª 
sessão ordinária do se-
gundo semestre de 2019 
está marcada oficialmen-
te para a segunda-feira, 
dia 05 de agosto no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano 

de Oliveira”. 
De acordo com o artigo 

134, do Regimento Inter-
no da Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba, 
o primeiro período anual 
de sessões legislativas vai 
de 25 de janeiro a 15 de 
julho, com recesso entre 
os dias 16 e 31 de julho. 

Já o segundo período anu-
al dos trabalhos parla-
mentares inicia-se no dia 
1º de agosto e estende-se 
até o dia 20 de dezembro. 
Como o dia 1º de agosto é 
quinta-feira e as sessões 
ordinárias acontecem, 
oficialmente, às segun-
das-feiras, a Mesa Direto-
ra da Casa marcou para o 
dia 05 de agosto a primei-
ra sessão ordinária do se-
gundo semestre de 2019.

Entretanto, o Presiden-
te da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Felipe 
César – FC esclarece que 
“mesmo com o período de 
recesso parlamentar, as 
atividades administrati-
vas dos diversos setores 

(Administração, Legislati-
vo, Jurídico, Finanças, Re-
cursos Humanos, Comu-
nicação e Tecnologia da 
Informação) da Câmara e 
o atendimento nos gabi-
netes dos vereadores per-
manecem inalteradas, ou 
seja, o horário de atendi-
mento é das 8 às 12 horas 
e das 13h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira”. 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba está localizada 
na rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Loteamen-
to Mombaça. Para outras 
informações, o telefo-
ne é (12) 3644-2250 ou 
através do nosso portal: 
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br .
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Escolas municipais recebem 
o projeto “Super Férias”

Lar Irmã Terezinha 
recebe o espetáculo 
“Pedro e o Lobo”
Evento acontece neste domingo (28)

Colaborou com o texto: 
 Victor Gobbo

Neste domingo (28), a Secre-
taria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura realiza, no Lar de Ido-
sos Irmã Terezinha, o espetáculo 
teatral Pedro e o Lobo, do projeto 
“Conto Outra Vez”, às 15 horas. O 
evento é gratuito.

“Pedro e o Lobo” é um espe-
táculo infantil contado através 
da música, do compositor Sergei 
Proko�iev, onde a linguagem 
musical e literária estão incor-
poradas. O conto musical traz a 
história de Pedro, garoto que en-
frenta com coragem e esperteza 
um lobo que vivia pelas redonde-
zas. Ao som dos violinos, da viola 

e do violoncelo a história ganha 
vida e encanta crianças de todas 
as idades.

De acordo com a Secretaria 
de Cultura, a apresentação do 
musical faz parte do Edital ProAC 
Municípios, iniciativa voltada ao 
fomento e difusão da cultura no 
Estado de São Paulo, selecionan-
do projetos de cidades interessa-
das em abrir seus próprios con-
cursos para promoção da cultura 
local. A cidade de Pindamonhan-
gaba foi uma das selecionadas e 
contará com diversas atividades 
culturais que acontecerão duran-
te todo o ano.

O Lar Irmã Terezinha �ica na 
rua São João Bosco, 706, no bair-
ro Santana.

Apresentação faz parte do projeto “Conto Outra Vez”

Divulgação

Colaborou com o texto: 
 Victor Gobbo

A última quinta-feira (25) 
marcou o �im do projeto “Super 
Férias”, uma parceria entre a Se-
cretaria Municipal de Educação 
de Pindamonhangaba e o Insti-
tuto Esporte e Educação (IEE), 
realizado em seis escolas no mu-
nicípio.

O objetivo do projeto é pro-
porcionar as crianças matricu-
ladas nas escolas da Rede Mu-
nicipal uma opção de lazer com 
atividades recreativas de Arte e 
Educação Física, ao lado de pro-
�issionais quali�icados durante o 
período de férias.

As atividades tiveram início 
dia 11 de julho e seguiram até 
quinta-feira (25), de segunda a 
sexta-feira. As crianças partici-
pantes foram divididas por faixa 
etária.

Ao todo, receberam o projeto 
as escolas: João Kolenda Lemos 
(Bem Viver), Regina Célia Madu-
reira de Souza Lima (Araretama), 
Julieta Reale Vieira (Castolira), 
José Gonçalves da Silva - Seu Ju-
quinha (Liberdade), Professor 
Mário de Assis César (loteamen-
to Padre Rodolfo) e João Cesário 
(Feital).

Para a diretora Pedagógica da 
Secretaria de Educação da Prefei-
tura, Luciana Ferreira, a aceita-

ção das crianças foi comunicada 
pelo brilho dos olhos e sorrisos 
francos. “Foi uma ação bem-suce-

dida e que queremos repetir para 
bem acolher a comunidade”, dis-
se a diretora.

As atividades começaram no dia 11 e seguiram até a última quinta-feira (25) em seis escolas

Final do Festival de Música 
Sertaneja acontece neste domingo

Neste domingo (28), o Fes-
tival de Música Sertaneja chega 
a sua etapa �inal com premia-
ção dos �inalistas, a partir das 
9 horas, na Praça da Liberdade 
– “Espaço Cardosão”. O evento 
também contará com show da 
dupla Cacique e Pajé, às 12 ho-
ras, no mesmo local.

A primeira eliminatória do 
Festival de Música Sertaneja 
aconteceu na última semana, 
domingo (21), na praça da Li-
berdade. O evento, promovido 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhanga-
ba, contou com grande parti-
cipação do público que pôde 
acompanhar de perto diversas 
músicas tradicionais do cená-
rio sertanejo nacional e novas 
composições.

A décima sexta edição do 
evento contou com a parti-
cipação de cantores de Pin-
damonhangaba e região. Na 
categoria Música Raiz classi-
ficaram-se: Antony e Marcos 
Mira de Campos do Jordão, 
Evaldo Carvalho e Jaqueline 
de Monte Sião – MG, Hebert 
Braasil e Rômulo Viola de 
Tatuí, José Junior e Gabriel 
de Monteiro Lobato, Oliveira 
e Tagnane de Pindamonhan-
gaba.

Pela categoria Individual, 
os classi�icados foram Júlio 
Baptista de Pindamonhanga-
ba, Montbel de Pindamonhan-
gaba, Pacelli de Caraguatatuba, 
Raicca Viola de Pindamonhan-
gaba e Teddy Berrante de Tre-
membé.

Já na categoria Jovem Música 
Sertaneja classi�icaram-se Alan 
e Diamante de Pindamonhanga-
ba, Batista e Beiramar de Guara-
tinguetá, Paulo Marquês e Enio 
Carlos de Taubaté, Rafael Viola e 
Dinelson de Campos do Jordão, 
além de Rone e Rony de Taubaté.

“Este evento tem o objetivo 
de valorizar os artistas regio-
nais e o potencial cultural da 
cidade e região, despertando 
o interesse da população em 
eventos deste porte e mos-
trando a importância da mú-
sica sertaneja como fonte de 
cultura e lazer, além de promo-
ver um intercâmbio artístico 
cultural altamente grati�icante 
a todos os envolvidos”, disse 
a diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna Guedes.

Divulgação

Divulgação
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de Preços 
referente ao PPRP nº 027/2019 de “aquisição de aduelas (blocos em cunha) para serem utilizadas em 
diversas obras do município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses, assinada em 
02/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 259/2019 Empresa: GUARANI INDUSTRIA, E COMERCIO LTDA 
*** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de Preços 
referente ao PPRP nº 080/2019 de “aquisição de macadame seco”, com validade de 12 meses, assinada 
em 02/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 255/2019 Empresa: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS 
LTDA 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de Preços 
referente ao PPRP nº 097/2019 de “contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de revisão ortográfica e gramatical, diagramação, editoração, padronização da linguagem 
e de impressão de livros elaborados pela secretaria municipal de educação de Pindamonhangaba”, 
com validade de 12 meses, assinada em 02/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 258/2019 Empresa: GRÁFICA ABREU LTDA EPP 
*** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de Preços 
referente ao PPRP nº 111/2019 de “aquisição de lanches, pães, salgados de festa, bolo, biscoito, sucos, 
refrigerantes, e agua mineral”, com validade de 12 meses, assinada em 12/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 264/2019 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME 
*** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de Preços 
referente ao PPRP nº 130/2019 de “aquisição de camisetas brancas e coloridas em malha de pv e 
abadás em malha de poliéster”, com validade de 12 meses, assinada em 17/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 280/2019 Empresa: ADELCIO CARVALHO GOMES ME 
*** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro de 
Preços referentes ao PPRP nº 133/2019 de “aquisição de fraldas geriátricas para atender aos 
mandados judiciais, pelo período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 17/07/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 281/2019 Empresa: PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP 
ATA nº 282/2019 Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI ME 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência o primeiro aditamento da 
Ata de Registro de Preços 003/2019 referente ao PPRP nº 215/2019 de “aquisição de emulsão para a 
pavimentação”, assinado em 07/06/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório. 

***

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
publicidade dos pRocessos de licitaÇão

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 152/2019 (PMP 20859/2019) 
Para “aquisição de uniformes para os guardas e agentes de segurança”, com entrega dos envelo-
pes até dia 12/08/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 165/2018 (PMP 27393/2018) 
Foi firmado o contrato 077/2019, de 16/07/2019, para “aquisição de equipamento hospitalar / ma-
terial permanente (mesa ginecológica), para atender e melhor adequar Unidades de Saúde do 
Município (Terra dos Ipês II, CEM, Vila São Benedito, Araretama III, Arco Íris, Campinas, Castolira, 
Cidade Jardim, Cidade Nova, Feital, Goiabal, Bela Vista, Jardim Regina, Maricá, Cisas, Nova 
Esperança e Triângulo)”, no valor de R$ 19.720,00, vigente por 12 meses, assinando pela contra-
tante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Hospi Bio 
Móveis Hospitalares Ltda EPP, o Sr Gerson Luiz Moreira Bizarria. 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

decReto nº 5.667, de 18 de Julho de 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, e nos termos da Lei n 6.233, de 
18 de julho de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Fica ABERTO um crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 441.424,87 (qua-
trocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), em 
atendimento ao inciso III do § 2º do artigo 136-A da Lei Orgânica Municipal nº 34, de 06 de julho de 
2017, referente às emendas impositivas, a saber:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61   Departamento de Obras e Planejamento Distrital
1003           Equipamentos em Geral
15 452 0009.08      4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (822)  R$     50.000,00
2030           Manutenção das Atividades da Subprefeitura
15 452 0009.08        3.3.90.30 – Material de Consumo (823)                         R$        1.500,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20   Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059           Manutenção da Atenção Básica
10 301 0014.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo                                   R$        4.240,00
10 301 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (858)      R$    229.411,87

10.30   Departamento de Atenção Especial
1011           Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.08     4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (830)    R$   67.273,00
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo (832)                           R$    25.000,00
10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)        R$      2.000,00

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   Departamento Administrativo Financeiro
1003           Equipamentos em Geral
08 244 0015.08       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (847) R$  62.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
ANULAÇÃO das seguintes dotações:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61   Departamento de Obras e Planejamento Distrital
1003           Equipamentos em Geral
15 452 0009.08      4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (822)    R$    1.500,00
2030           Manutenção das Atividades da Subprefeitura
15 452 0009.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo (823)                              R$ 50.000,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20   Departamento de Atenção Básica à Saúde
1012           Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.08       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (829) R$ 38.000,00

10.30   Departamento de Atenção Especial
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.08       3.3.50.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (831)         R$  25.000,00
10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)         R$ 264.924,87

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   Departamento Administrativo Financeiro
2072           Gestão da Política de Assistência Social
08 244 0015.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (849)        R$  62.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Maria de Fátima bertogna
secretária Municipal da Fazenda e orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 18 de julho de 2019. 
anderson plínio da silva alves 

secretário Municipal de negócios Jurídicos

eRRata

LEI Nº 6.233, DE 18 DE JULHO DE 2019

Na edição de 23 de julho de 2019, página 5, na publicação da Lei nº 6.233, de 18 de julho de 2019, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial”, onde se leu: “[...]10 302 
0014.08       3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)    R$  64.924,87 [...]”, leia-se “[...] 
10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)    R$  264.924,87 
[...]”.

eRRata

DECRETO Nº 5.667, DE 18 DE JULHO DE 2019

Na edição de 23 de julho de 2019, página 5, na publicação do Decreto nº 5.667, de 18 de julho 
de 2019, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial”, onde se leu: 
“[...]10 302 0014.08       3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)    R$  64.924,87 
[...]”, leia-se “[...] 10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)    R $  
264.924,87 [...]”.

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

    LEI Nº 6.233, DE 18 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 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 abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 441.424,87 (quatrocentos e 
quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), em atendimento 
ao inciso III do § 2º do artigo 136-A da Lei Orgânica Municipal nº 34, de 06 de julho de 2017, refe-
rente às emendas impositivas, a saber:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61   Departamento de Obras e Planejamento Distrital
1003           Equipamentos em Geral
15 452 0009.08      4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (822)  R$     50.000,00
2030           Manutenção das Atividades da Subprefeitura
15 452 0009.08        3.3.90.30 – Material de Consumo (823)                         R$        1.500,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20   Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059           Manutenção da Atenção Básica
10 301 0014.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo                                   R$        4.240,00
10 301 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (858)      R$    229.411,87

10.30   Departamento de Atenção Especial
1011           Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.08     4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (830)    R$   67.273,00
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo (832)                           R$    25.000,00
10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)        R$      2.000,00

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   Departamento Administrativo Financeiro
1003           Equipamentos em Geral
08 244 0015.08       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (847) R$  62.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
ANULAÇÃO das seguintes dotações:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61   Departamento de Obras e Planejamento Distrital
1003           Equipamentos em Geral
15 452 0009.08      4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (822)    R$    1.500,00
2030           Manutenção das Atividades da Subprefeitura
15 452 0009.08       3.3.90.30 –  Material de Consumo (823)                              R$ 50.000,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20   Departamento de Atenção Básica à Saúde
1012           Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.08       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (829) R$ 38.000,00

10.30   Departamento de Atenção Especial
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.08       3.3.50.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (831)         R$  25.000,00
10 302 0014.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (833)         R$ 264.924,87

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   Departamento Administrativo Financeiro
2072           Gestão da Política de Assistência Social
08 244 0015.08       3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (849)        R$  62.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Maria de Fátima bertogna
secretária Municipal da Fazenda e orçamento

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 18 de julho de 2019. 
anderson plínio da silva alves 

secretário Municipal de negócios Jurídicos
SNJ/gcs/Projeto de Lei 126/2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
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poRtaRia geRal nº 5.236, de 22 de Julho de 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR o Sr. José Mauro de Souza, Escriturário, para substituir a Gestora de 
Unidade, Srª. Kelly Emerlinda Suttani Correa, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 17 de julho a 03 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 
2019.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de julho de 2019

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos 

SNJ/gcs/ Processo 18.653/2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

poRtaRia geRal nº 5.239, de 23 de Julho de 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR a Srª. Rose Fátima Soares de Oliveira Costa, Oficial de Administração, 
para substituir o Diretor de Obras e Planejamento Distrital, Sr. Pedro Aparecido Suisso Neves, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 17 de junho a 06 de julho de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de junho de 
2019.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de julho de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 
SNJ/gcs/ Processo 18.764/2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

poRtaRia geRal nº 5.240, de 23 de Julho de 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR o Sr. Renato Pedroso da Mota, Fiscal de Pedágio, para substituir o Chefe 
de Divisão Operação de Transito e Transportes, Sr. Jairo Ribeiro Lopes, durante o período em que 
o mesmo encontrar-se em férias, de 30 de maio a 18 de junho de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de maio de 
2019.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2019.

isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de julho de 2019
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 
SNJ/ Processo 19.076/2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
concuRso pÚblico nº 001/2019

inFoRMatiVo
listageM deFinitiVa de candidatos inscRitos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
por meio da Secretaria Municipal da Administração, nos 
termos da legislação vigente, torna pública a LISTAGEM 
DEFINITVA DE CANDIDATOS INSCRITOS do Concurso 
Público nº 001/2019.

Comunicamos que a listagem definitiva (após recursos) 
de todos os candidatos inscritosestá disponibilizada no 
site da empresa IUDS:www.iuds.org.br.

Além da listagem, o candidato pode realizar a con-
sulta com o acesso pelo link “Concurso Público nº 
001/2019 – Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”: 
“Acompanhar inscrição”, ou “Área do candidato”.

Informamos ainda que as convocações para a realiza-
ção da prova objetiva, contendo os locais e horários para 
sua realização, será disponibilizada no www.iuds.org.br 
a partir do dia 30 de julho de 2019.

Pindamonhangaba, 25 de Julho de 2019. 

isael domingues
pReFeito Municipal de pindaMonhangaba

Fabrício augusto pereira
secRetaRio Municipal de adMinistRaÇão

conselho Municipal dos diReitos da cRianÇa e do 
adolescente de pindaMonhangaba 

 

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 
PUBLICAÇÃO DE RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008, na 
Resolução nº. 113/2006, 152/2012, 139/2010 alterada pela 170/2014 do CONANDA, Resolução nº. 37 deste Conselho e Resolução 
nº. 81 de 2019, que delega a condução do processo de escolha dos membros do conselho tutelar, mandato 2020/2024 para a 
Comissão Especial formada para este fim, TORNA PÚBLICA, após a análise da Comissão Eleitoral, a relação dos recursos DEFERIDOS e 
INDEFERIDOS para a fase da prova escrita, referente ao processo unificado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de 
Pindamonhangaba para o mandato 2020/2024: 
 
I – RECURSOS DEFERIDOS 
 

Nº NOME / NÚMERO DO PROCESSO SITUAÇÃO 

1 DESIREÉ VALDIRENE MARIA ALVES MOREIRA (17.674) DEFERIDO 

2 EDSON WALMIR PINTO (17.041) DEFERIDO 

3 GILVANDA OLIVEIRA MAMEDE (17.663) DEFERIDO 
4 LUCIANA FERREIRA (19.868) DEFERIDO 
5 MARIA APARECIDA MONTEIRO BARBOSA (17.592) DEFERIDO 
6 RAQUEL DIAS LOMEU (16.575) DEFERIDO 
7 SARA MEIRA DE SOUZA (20.027) DEFERIDO 
8 SOLANGE INES VALERIO (17.348) DEFERIDO 
9 TELMA APARECIDA BENCO (17.589) DEFERIDO 

 
 
II – RECURSOS INDEFERIDOS 
 

Nº NOME / NÚMERO DO PROCESSO SITUAÇÃO MOTIVO 

1 ALESSANDRA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA (17.692) INDEFERIDO 

Item 5.9: a primeira declaração não comprova 2 anos de experiência. A segunda 
declaração foi emitida por entidade não registrada no CMDCA em desconformidade 
com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. A terceira declaração não especifica o período 
de atuação contendo mês e ano de início e término conforme descrito no item 5.9 do 
edital para comprovação mínima de 2 anos de experiência. 

2 ANDREIA DUTRA TAVARES (17.651) INDEFERIDO Item 5.9 A declaração apresentada foi emitida por entidade não registrada no CMDCA 
em desconformidade com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. 

3 LILIA DOS SANTOS MOREIRA (17.609) INDEFERIDO 

Não apresentou item 5.6 Certidão de Distribuição Cível emitida pela Justiça 
Estadual;Item 5.9: a primeira declaração não comprova 2 anos de experiência. A 

segunda declaração foi emitida por entidade não registrada no CMDCA em 
desconformidade com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. 

4 LUCILENE MENDES DA SILVA (17.656) INDEFERIDO Item 5.9 A declaração apresentada foi emitida por entidade não registrada no CMDCA 
em desconformidade com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. 

5 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VALÉRIO (19.309) INDEFERIDO 

Item 5.4 Comprovante de endereço atual em nome de terceiro; Item 5.9 . A primeira 
declaração foi emitida por entidade não registrada no CMDCA em desconformidade 
com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. A segunda declaração não comprova 2 anos 

de experiência. 

6 NOEL BRAGA DE FRANÇA (20.057) INDEFERIDO Não apresentou item 5.6 Certidão de Distribuição Cível emitida pela Justiça Estadual; 

7 SUZETE PATRÍCIA DA SILVA (17.643) INDEFERIDO Item 5.9 A declaração apresentada foi emitida por entidade não registrada no CMDCA 
em desconformidade com Art. 91 do ECA e item 5.9 do edital. 

 
Pindamonhangaba-SP, 25 de julho de 2019 

 
Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba 

conselho Municipal dos diReitos da cRianÇa e do adolescente – cMdca
conVocaÇão – 15ª Reunião oRdinÁRia 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, con-
vocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “15ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Eleição dos Conselheiros Tutelares;
3. Aprovação de Resoluções;
4. Fluxo do Sistema Municipal de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;
5. Retorno de solicitações do Ministério Público;
6. Banco de Projetos do FUMCAD;
7. Pauta das Comissões para deliberação
8. Informes Gerais.
Data: 30/07/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 
William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Spani Atacadista oferece curso 
gratuito de bolos caseiros

A loja do Spani Atacadista 
de Pindamonhangaba reali-
za, no dia 30 de julho, o curso 
gratuito de culinária com o 
tema “Festival de Bolos Ca-
seirinhos com Alispec”.

Para viabilizar o curso, o 
Spani fechou uma parceria 
com a Alispec, fornecedora 
de doces, chocolates, cober-
turas, entre outros. A ação 
visa capacitar, aprimorar e 
formar novos empreende-
dores para obterem um ren-
dimento extra com a venda 
de bolos caseiros. Ministra-
do pela culinarista Valquiria 
Silva, os alunos aprenderão 
a fazer bolos nos sabores 
churros, formigueiro de ce-
noura, milho com coco, entre 
outros.

As vagas são limitadas e 
as inscrições podem ser fei-
tas no balcão de atendimen-
to da loja com um quilo de 
alimento não perecível para 
doação. As arrecadações se-
rão encaminhadas a uma en-
tidade beneficente da cidade.

Em Pinda, o curso será 
ministrado na própria loja, a 
partir das 18 horas. O ende-
reço do Spani é rua Uelson 
Freitas Ramos, 56 - Distrito 
Industrial.

Reprodução/Internet
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Torneio Regional de Ginástica 
Rítmica segue até domingo  (28)

Equipe de Pinda conquista 19 pódios em etapa do “Desafio Natureza”
 

No dia 28 de julho, domingo, a Ferroviária vai estar 
movimentada com a realização do Motor Rock Day, 
organização do Grupo Ferro & Asfalto. Terá shows 
com a Banda Bellator (rock) e Silvio Garcia (rock 
pop), cervejaria artesanal, charcutaria artesanal 
e exposição de carros e motos antigas. Mais 
informações pelo telefone 2126-4444.

Motor Rock Day agita a 
Ferroviária no dia 27 de julho

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na noite da ultima quarta-fei-
ra (24), começou o Torneio Re-
gional de Ginástica Rítmica, no 
ginásio Juca Moreira. A compe-
tição é realizada pela Secretaria 
de Esportes e Lazer da Prefei-
tura (Semelp) em parceria com 
a Federação de Ginástica e pela 
Confederação Brasileira de Gi-
nástica.

“A abertura foi um sucesso! 
Tudo perfeito, tivemos a presença 
do secretário de Esportes, Antô-
nio Macedo, do prefeito, da pri-
meira dama, Claudia Domingues, 
representando o prefeito  e outras 
autoridades. Tivemos a apresen-
tação de dança da terceira idade 
que foi, também, um sucesso, e 
claro as meninas da ginástica rít-
mica de  Pinda que abrilhantaram 
a noite”, comentou a técnica da 
modalidade, Simone Rosa.

O Torneio Regional de Ginás-
tica Rítmica acontece até este 
domingo (28), sempre com com-
petições a partir das 13h30, no 
ginásio Juca Moreira. A entrada é 
gratuita.

Categoria Pró
Stefano de Souza Macedo – Pro Sub 30 – 1º
Bruno Henrique Santos Pereira – Pro Sub 30 – 4º
Rubens Vinicius de Aguiar Loberto – Pro Sub 50 – 1º
Ederaldo Apolinário - Pro Sub 50 – 5º
Carlos Eduardo Sassaki – Pro Over 50 – 1º
Anderson Barros – Pro Over 50 – 5º

Categoria Sport
Luiz Augusto Queiroz – Sport Sub 30 – 2º
João Luiz Laurindo Prestes – Sport Sub 40 – 2º
Mayla Dias da Silva Rodrigues – Sport Sub 35 – 1º
Fernanda Cecília da Silva Araújo- Sport Sub 45 – 4º
Giovani Miranda de Carvalho e Nathalia Apª Ramalho – 
Sport Dupla mista – 4º

Categoria Ligth
Renato Salgado –Ligth Sub 45 – 2º
Nilson Donizete de Paula – Ligth Over 45 – 1º
Rogério Elisiário – Ligth Over 45 – 4º
Alexandre Araujo dos Santos – Ligth Over 45 – 5º
Camila Almeida Moreira da Silva – Ligth Sub 35 – 5º
Bruna Campiotto – Ligth Sub 45 – 1º
Milton Roberto Teodoro Junior – Sport Heavy Pilot – 2º
Rafael de Souza Macedo – Sport Heavu Pilot – 5º

Confira os pódios da Equipe Sem Freio

A equipe que representou Pindamonhangaba na competição ciclística contou com 56 atletas

Mais de 350 atletas participaram da etapa que 
aconteceu no Parque da Cidade, em Pinda

No último domingo (21) acon-
teceu a 3ª etapa de MTB do “De-
safio Natureza” no município de 
Pindamonhangaba. Mais de 350 
atletas do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte, e de diversas cidades dos  
estados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro participaram desta etapa. 

A equipe “Sem Freio” de Pin-
da, representada por 56 atletas, 
conquistou 19 pódios com seis 
premiações na categoria PRÓ, 
com destaque para Stefano Ma-
cedo – Sub 30, Rubens Vinicius 
Aguiar – Sub 50 e Carlos Sassaki 

– Over 50, campeões da categoria 
Sub 30, Sub 50 e Over 50 respec-
tivamente. 

Na categoria Sport, a equipe 
obteve cinco pódios, onde a atle-
ta Mayla Dias da Silva Rodrigues, 
foi a campeã na categoria Sub 35.

Na categoria Ligth  a equipe 
conquistou oito pódios, desta-
cando o atleta Nilson Donizete de 
Paula, campeão da categoria Over 
45 e Bruna Campiotto – campeã 
da categoria Ligth Sub 45. A equi-
pe conquistou ainda a 2ª coloca-
ção de maior equipe

As competições 
acontecem a 
partir das 13h30 
no ginásio Juca 
Moreira

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Feliz aniversário!

Para a gatíssima Taimã Louzada, que 
completará mais um ano de vida no dia 31 de 
julho. Ela recebe as felicitações adiantadas 
da mãe Andréa e de toda a família e amigos. 

Muito sucesso!

É o que desejamos para o jornalista 
João Paulo Ouverney, que fez aniversá-
rio no dia 23 de julho. Ele recebe todo 
o carinho e votos de sucesso e felicida-
de dos colegas da Associação Atlética 
Ferroviária e da Ajop – Associação de 
Jornalistas de Pindamonhangaba.

Esta semana, no Laboratório Mu-
nicipal, teve festa dupla: o aniversá-
rio da bióloga Luciana Marques e da 

auxiliar Dulce Helena. Elas fizeram 
aniversário na quinta-feira (25) e 
receberam todo o carinho dos colegas 
de trabalho e também dos familiares 
e amigos.

Festa dupla!

Bençãos sem fim!

Para a linda Letícia Reis, que completa 
mais um ano de vida na sexta-feira (26). 
Ela comemora a data ao lado do noivo Luis 
Gustavo, familiares e amigos da Igreja do 
Evangelho Quadrangular.

Tudo de bom!

Para a aniversariante de terça-feira, 23 
de julho, Lourdes Rosa. Que Deus realize to-
dos os desejos do seu coração! São os votos 
da família e dos amigos.

Felicidades!

Para a queridíssima Conceição (à esquerda na foto), funcionária 
do Gabinete da Prefeitura. Ela fez aniversário na quinta-feira  (25) e 
recebe todo o amor e carinho dos �ilhos Ana Flávia e Marcos, do mari-
do Luis Catarino e de todos os amigos e colegas da prefeitura.

Parabéns!

Quem fez aniversário no dia 24 de julho foi Manoel Messias. 
Ele festejou mais um ano de vida ao lado da esposa Karina e 
das �ilhas Larissa e Manuella.

Paz e Alegria!

Para Terezinha, telefonista da prefeitura, 
que aniversariou na quarta-feira, dia 24 de 
julho. Terezinha recebe os “parabéns” de 
toda sua familia e dos colegas de trabalho.

Reta final!

A turma  de Operador de Editoração Eletrônica do Senac Pinda está comemorando a reta 
�inal do curso. Nesta semana eles apresentaram o Projeto Integrador e comemoraram a 
entrega dos primeiros portfólios. Sucesso para a turma!

Parabéns!

Que Deus continue 
abençoando mais e 
mais as nossas vidas. 
De sua esposa Nubia, 
sua �ilha Paola e de 
seus companheiros de 
trabalho.

Feliz Aniversário 
Kleyton!!!!!!!!
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