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Prefeitura formaliza 
contrato de R$4,2 
milhões com 
“Desenvolve SP”

Pindamonhangaba formalizou, 
na segunda-feira (30), o contrato 
de R$ 4,2 milhões, �inanciamento 
através da agência de fomento “De-
senvolve SP”, para serem utilizados 
na pavimentação de ruas e na com-
pra de maquinários.

Festival reúne 
crianças e jovens das 
“Escolas de Esportes”

No último �im de se-
mana, aconteceu a últi-
ma etapa do Festival 
de Esportes da Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba). 
O objetivo é reunir 
crianças e jovens de 5 

a 17 anos de diferentes 
localidades da cidade 
para promover um “in-
tercâmbio esportivo”. 

PÁG. 6

Ginástica ritmica é uma 
das modalidades que 

têm alcançado grande 
destaque

Guarda Municipal: 
ações nas ruas 
trazem mais 
segurança para a 
população

PÁG. 8

Matrículas 
para alunos da 
Educação Infantil 
e Fundamental 
abrem este mês
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“Des�ile 
Fashion da 
Sustentabilidade” 
marca projeto 
pedagógico

Divulgação

Emprego: Pinda fecha com saldo 
positivo em agosto e lidera 
ranking da região em 2019

 Pindamonhangaba 
vem se destacando 
na região pela gera-
ção de empregos. De 
acordo com dados 
do Caged (Cadastro 
Geral de Emprega-
dos e Desemprega-
dos). Mais uma vez, 
a cidade fecha o mês 
com saldo positivo e 
continua liderando o 
ranking da região em 
2019, com 1.010 pos-
tos de trabalho nos 
primeiros oito meses 
do ano. 

PÁG. 3
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Emprego na indústria contribui para números positivos da cidade
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ELYDIO: UMA SAUDADE IMPERECÍVEL
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Editorial

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)

 Há tipos humanos que o Cria-
dor enviou ao nosso pequeno pla-
neta para produzir, ensinar, ele-
var o seu padrão moral e ser um 
participante verdadeiro e ativo no 
processo de evolução do mesmo. 
Alheios às maldades inferiores dos 
que nada fazem e permanecem 
estacionários, eles se destacam e 
caminham altivos e responsáveis, 
espargindo luzes por onde passam.

 Há muitas luas passadas, 
tive a alegria de conhecer mais 
um pindamonhangabense que se 
enquadrou nesse perfil maravilho-
so que descrevi acima, com quem 
aprendi verdades da vida, sobretu-
do no campo da Educação: ELYDIO 
DOS SANTOS NETO. Com ele, apro-
veitando velhos ensinamentos da 
filosofia que trouxe de minha for-
mação humanística, eu me trans-
formei num professor de medici-
na que, além de tentar transmitir 
conhecimentos técnicos (Área de 
Pediatria e Adolescência), fui um 
pouquinho mais além, levando aos 
meus queridos alunos uma visão 
humanística na ‘Arte de Curar’.

 Licenciado em Filosofia e 
em Pedagogia (1982), professor 
de filosofia na Rede Estadual Pau-
lista (1987-1995), mestre em Ciên-
cias da Religião (PUC-S.P-1993), 
Doutor em Educação (PUC
-S.P-.1998) e Pós-Doutor em Artes 
( Unesp-2010), ELYDIO era um 
apaixonado pela Educação, sobre-
tudo no que se refere à formação 
de professores. Trabalhou na Uni-
versidade Metodista  (S. Bernardo) 
e no Centro de Educação da Uni-

versidade Federal da Paraíba, uma 
das mais conceituadas do Nordes-
te. Deixou publicações importan-
tes, das quais destaco: “Educação e 
Complexidade: Pensando em Deus, 
Dom Bosco e Edgar Morin” 

(Ed.Salesiana, 2 volumes, 2002-
2003); “Viva Voz: Educação e Com-
plexidade” (Ed. Salesiana, 2002); 
“História em Quadrinhos & Educa-
ção: formação e prática docente”, 
(juntamente com a professora Mar-
ta Regina Paula da Silva, Editora 
Metodista, 2001). Dedicou-se a es-
tudar a obra do eminente psiquia-
tra Stanislav Grof, importante pes-
quisador da consciência humana.

 Quando estava aqui, na 
boa terra, fazia questão de dividir 
os seus conhecimentos com quem 
estivesse disposto a dialogar com 
ele, em linguagem clara, escorreita 
e acessível. Recordo as várias vezes 
que trocamos idéias sobre ‘Filo-
sofia Existencial’, enfocando, so-
bretudo, o grande mestre alemão 
Martin Heidegger, que estudei três 
anos para prodizir a minha Tese de 
Doutorado: 

“Discurso de Jovens Grávidas: 
uma abordagem fenomenológico
-hermennêutica à luz de Heideg-
ger” (USP-1996).

 Ardoroso defensor da Edu-
cação Transpessoal, certa vez, em 
linguagem simples, me explicou 
com aquele jeito amigo e carinhoso 
com o qual se dirigia aos que com 
ele tinam contato: 

“Valdez, essa Educação inova-
dora ajuda as pessoas a caminha-
rem rumo à inteireza de si mesmas; 
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auxilia as pessoas a caminharem 
para a totalidade (a matéria, o 
outro, o coletivo, o cosmos), assim 
fazendo com que as pessoas desen-
volvam cuidado consigo próprio, 
com a alteridade e participar da 
superação da crise que enfrenta-
mos e que ameaça a sobrevivência 
da vida no nosso planeta”. 

 O iluminado ELYDIO par-
tiu cedo para outra dimensão, no 
auge da sua carreira brilhante, 
em 2013. Seis anos sem o MESTRE! 
Deixou uma lacuna difícil de ser 
preenchida e imensa saudade nos 
que tiveram a graça de com ele 
conviver... e beber na fonte de sua 
imensa sabedoria!

Conta de luz em 
outubro será tarifada 
na bandeira amarela

O consumidor deve estar aten-
to as novas tarifas da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANE-
EL). No mês de outubro a bandeira 
tarifária será amarela, o que signi-
fica um aumento de R$1,50 para 
cada 100 KhW consumidos. Nos 
meses de agosto a setembro a 
agência adotou a bandeira tarifá-
ria vermelha, no patamar 1, com 

acréscimo de R$ 4 para cada 100 
kWh consumido.

Esse cenário também leva à 
redução dos custos relacionados 
ao risco hidrológico (GSF), mes-
mo com a perspectiva do preço da 
energia (PLD) manter-se em pata-
mar estável. O PLD e o GSF são as 
duas variáveis que determinam a 
cor da bandeira a ser acionada.

Reprodução/Internet

Matrículas para alunos da Educação 
Infantil e Fundamental abrem este mês

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

 A Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba informa as 
datas para as matrículas para alu-
nos da Educação Infantil (Pré I e 
II) e 1° ano do Ensino Fundamen-
tal. A oportunidade vale apenas 

para alunos que estão fora da es-
cola. Para aqueles que já estão na 
Rede Municipal, basta os respon-
sáveis realizarem as rematrículas. 

As matrículas para se ingres-
sar no 1º ano podem ser reali-
zadas via site da Prefeitura, no 
período de 10 a 31 de outubro. 

Já as matrículas para a Educação 
Infantil (Pré I e II), no período de 
21 a 31 de outubro.

Para efetuar o cadastro são 
necessários os documentos: com-
provante de endereço, carteira de 
vacinação atualizada e certidão 
de nascimento.

Transporte de calcário beneficia produtores rurais
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Departamento de Agricultura, 
retoma, neste ano, com o servi-
ço de transporte de calcário para 
produtor rural. De acordo com 
informações do departamento, 
inicia-se agora, no final de junho, 
a época ideal para os produtores 
colocarem calcário no solo, pen-
sando no plantio de verão, que se 
dá entre setembro e outubro.

A lei 5220, de 5 de julho de 
2011, determina que a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba realize 
o transporte de até 16 toneladas 
de calcário por produtor, por ano. 
O secretário Adjunto de Desen-
volvimento Econômico da Pre-
feitura, Paulo Imparato, explicou 

que a administração municipal 
realiza esse serviço porque o cal-
cário é considerado um insumo 
relativamente barato, tanto que, 
para o produtor, muitas vezes o 
frete acaba ficando mais caro que 
o próprio produto.

Para ter direito ao transporte, 
o produtor precisa entrar com 
processo na Prefeitura, sendo 
necessário apresentar a análise 
do solo e o comprovante de paga-
mento do calcário.

O secretário adjunto informou, 
ainda, que a Prefeitura também 
pode auxiliar na análise do solo: 
ou o produtor realiza a coleta e 
encaminha para o Departamento 
de Agricultura que, por sua vez, 
encaminha para o Laboratório da 
Unitau; ou o técnico da Prefeitura 

vai até o local e realiza a coleta. 
A análise do laboratório demora 
cerca de 15 dias para ficar pron-
ta e tem um custo relativamente 
baixo, com validade de até um 
ano.

“A análise de solo vai compro-
var a necessidade da quantia 
do calcário por produtor”, ex-
plicou o secretário adjunto. “O 
calcário gera diversos bene-
fícios no solo, já que corrige 
seu PH, levando a uma melhor 
resposta na adubação e no re-
sultado de qualquer plantação. 
Quanto antes o produtor cal-
cariar o solo, melhor, porque 
o calcário demora alguns dias 
para reagir quimicamente, de-
pendendo do PH e da umidade 
do solo”, completou.

“Elydio fazia questão 
de dividir os seus 
conhecimentos com quem 
estivesse disposto a dialogar 
com ele...”

Mais saldo positivo

E mais uma vez Pindamonhangaba se des-
tacou na região pela geração de empregos.

Segundo informações do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), a ci-
dade fechou, mais um mês, com saldo positivo 
e continua liderando o ranking da região em 
2019, com 1010 postos de trabalho nos pri-
meiros oito meses do ano.

A cidade tem sido líder do Vale do Paraíba no 
balanço de empregos do Caged há dois anos.

Desde janeiro deste ano, o município apare-
ce em primeiro lugar com o número positivo, 
tendo como destaques os ramos de serviço, 
construção civil e indústria.

Na região, Pindamonhangaba está à frente 
de cidades como São José dos Campos, Guara-
tinguetá; Caçapava e Taubaté.

Mesmo com a “considerada maior crise po-
lítica e econômica da história do País”, a ‘Capi-
tal da Metalurgia, tem crescido!
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Prefeitura formaliza contrato de 
R$4,2 milhões com “Desenvolve SP”

Continuam as obras de revitalização do centro da cidade
O centro de Pindamonhangaba está 

recebendo obras de revitalização e �icará 
mais atrativo e acessível. Além das me-
lhorias já realizadas na feira livre, a Praça 
Monsenhor Marcondes e a rua dos Andra-
das estão recebendo reforma das calçadas.

As obras estão previstas para termi-
narem no início de novembro, para que o 
centro da cidade esteja preparado para as 
festividades natalinas.

A obra na Praça Monsenhor Marcondes 
está totalizada em R$ 214 mil (convênio 
federal) e terá foco na acessibilidade do 
passeio público, com a instalação de piso 
podotátil e rampas.

Além das obras em andamento, estão 
em planejamento a fase 2 da rua dos An-
dradas, a partir da praça até o cruzamento 
com a avenida Coronel Fernando Prestes. O 
chafariz da praça também será revitalizado. 

Pindamonhangaba forma-
lizou, na segunda-feira (30), o 
contrato de R$ 4,2 milhões, �i-
nanciamento através da agência 
de fomento “Desenvolve SP”, para 
serem utilizados na pavimenta-
ção de ruas e na compra de ma-
quinários.

A assinatura ocorreu em even-
to no Palácio dos Bandeirantes, 
com a participação do presidente 
do Desenvolve SP, Nelson de Sou-
za, o deputado André do Prado e 
o prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues.

A assinatura do contrato é a 
última parte do processo de for-
malização que começou no início 
do ano passado, com a apresen-
tação desta demanda feita pelo 
parlamentar e o prefeito Isael 
Domingues na “Desenvolve SP”. 
O recurso será utilizado em obras 
de infraestrutura, pavimentação e 
recapeamento asfáltico, e na com-
pra de uma máquina, que será uti-
lizada na manutenção viária.

O próximo passo será a aber-
tura da licitação para a escolha 
da empresa para a pavimentação. 

“Queremos o mais breve possível 
iniciar as obras em nossa cidade. 
Pindamonhangaba merece não 
só a operação tapa-buracos mas 
também o recapeamento e o pa-
vimento total, para melhorar o 
piso asfáltico e a mobilidade nas 
vias”, a�irmou o prefeito  Isael 
Domingues. “Já estamos fazendo 
intervenções com recurso pró-

prio, como a Avenida das Rosas 
e o Pasin, mas temos muito mais 
serviço em nossa cidade e esse 
recurso é fundamental para im-
plementar as obras e melhorias 
que planejamos para os diversos 
bairros e regiões”, destacou.

A “Desenvolve SP - Agência 
de Desenvolvimento Paulista” 
é uma instituição �inanceira do 

Governo do Estado de São Paulo, 
que oferece opções de �inancia-
mento de longo prazo com juros 
baixos. Para liberar o crédito, a 
instituição faz uma análise para 
comprovar a saúde �inanceira e 
a capacidade de endividamento 
das prefeituras além de passar 
pela aprovação da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Divulgação
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Emprego: Pinda fecha com saldo positivo em 
agosto e lidera ranking da região em 2019

Pindamonhangaba vem se 
destacando na região pela gera-
ção de empregos. De acordo com 
dados do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos). Mais uma vez, a cidade fe-
cha o mês com saldo positivo e 
continua liderando o ranking da 
região em 2019, com 1010 postos 
de trabalho nos primeiros oito 
meses do ano.

Nos últimos dois anos Pinda-
monhangaba tem sido líder do 
Vale do Paraíba no balanço de 
empregos do Caged. Neste ano, de 
janeiro a agosto, Pindamonhan-
gaba aparece em primeiro lugar 
com o número positivo, tendo 
como destaques os ramos de ser-
viço (647 postos), construção ci-
vil (303 postos) e indústria (215 
postos).

Na região, Pindamonhangaba 
está à frente de São José dos Cam-
pos (1003), Guaratinguetá (421), 
Caçapava (407), Taubaté (363), 
Tremembé (149), Jacareí (138), 
Cruzeiro (104) e Lorena (74).

O prefeito de Pindamonhanga-
ba Dr. Isael Domingues comenta 
que a cidade realmente está na 
contramão positiva na geração 
de empregos. “O país está, atual-
mente, talvez na maior crise polí-
tica e econômica de sua história, 
mas, apesar da crise, Pinda tem 
crescido. Nos últimos 2 anos es-
tamos liderando a geração de em-
pregos aqui no Vale do Paraíba e, 
recentemente, fomos nomeados 
o�icialmente como a Capital da 
Metalurgia”, a�irmou o prefeito, 
destacando grandes investimen-
tos de expansão da Novelis e Ger-
dau, novas redes de supermerca-
do como a Rosalina e, em breve, 
novos empreendimentos impor-
tantes, que colaboram para o au-
mento deste índice na cidade.

 
 

Geração de Empregos em 2019

1º Pindamonhangaba +1010
2º São José dos Campos +1003
3º Guaratinguetá +421
4º Caçapava +407
5º Taubaté +363
6º Tremembé +149
7º Jacareí +138
8º Cruzeiro +104
9º Lorena +74
Fonte: Caged

Divulgação
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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
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Na Audiência Pública (no alto), os vereadores Jorge de Farmácia e Gislene Cardoso conferem os dados apresentados; na fotos 

menores, o novo Secretário de Finanças, Cláudio Fonseca (esq.) e a representante do Observatório Social do Brasil, Eliana Portella 

(dir.); na foto acima, o Secretario e Diretores do Executivo relatando os números do 2º quadrimestre da Secretaria de Finanças/ 2019

A Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu nesta 
sexta-feira, dia 27 de se-
tembro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira” a Audiência Pública 
para prestação de contas do 
2° quadrimestre de 2019, 
da Secretaria de Finanças 
e Orçamento do município 
de Pindamonhangaba. Pre-
sidida pelo vereador Jorge 
Pereira Alves – Jorge da Far-
mácia (PR) e com a partici-
pação da vereadora Gislene 
Cardoso – Gi (DEM), a reu-
nião contou, ainda, com as 
presenças do novo Secretá-
rio de Finanças e Orçamento 
de Pindamonhangaba, Cláu-
dio Marcelo de Godoy Fon-
seca; do Secretário Adjunto, 
Walter Ribeiro da Silva; dos 
Diretores, João Carlos Mu-
niz (Financeiro e Contábil), 
Tânia Aparecida de Oliveira 
D’Avila (Planejamento Or-
çamentário) e Vicente Cor-
rêa da Silva (Receita Fiscal). 
Como convidada especial e 
representando o Observa-
tório Social do Brasil, a se-

Em Audiência Pública, novo Secretário 
de Finanças apresenta as contas da 

Prefeitura do 2º Quadrimestre/2019
Reunião foi presidida pelo vereador Jorge da Farmácia e contou com 

a participação da vereadora Gislene Cardoso - Gi, de Secretários e Diretores
da Prefeitura e de uma convidada do Observatório Social do Brasil

nhora Eliana Lemos Portella 
também acompanhou os tra-
balhos da audiência.

O evento foi aberto pelo 
presidente da Mesa, vere-
ador Jorge Pereira Alves – 
Jorge da Farmácia que, após 
saudar os presentes, passou 
a palavra ao Secretário Cláu-
dio Fonseca. 

Inicialmente, o dirigente 
municipal explicou o obje-
tivo da Audiência Pública. 
“Estamos aqui para a De-
monstração e avaliação do 
cumprimento das metas fis-
cais no 2° Quadrimestre de 
2019, conforme disposto no 
parágrafo 4°, do artigo 9°, 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ou seja, até o final dos 
meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executi-
vo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fis-
cais de cada quadrimestre, 
em audiência pública nas Ca-
sas Legislativas estaduais e 
municipais”. Logo em segui-
da, Fonseca apontou quais 
seriam os Tópicos aborda-
dos: Execução das Receitas 

e Despesas Orçamentárias; 
Programação Financeira das 
Receitas Arrecadadas; Resul-
tado Primário; Demonstra-
tivo Do Resultado Nominal; 
Restos a Pagar; Despesas 
com Pessoal; Aplicação na 
Saúde e Educação e Abertura 
de Créditos Suplementares.

Ele apresentou todos os 
dados, índices e porcentu-
ais relativos às metas fiscais 
dos primeiros meses corres-
pondentes ao 2º quadrimes-
tre de 2019 da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Despesas e Resultados 
Durante a Audiência, o Se-

cretário mostrou os dados 
constantes das principais 
áreas administrativas e so-
ciais, de acordo com as tabe-
las apresentadas.

Despesas com Pessoal
As “Despesas com Pesso-

al” atualizadas até o 2º qua-
drimestre apresentaram um 
total de R$ 214.300.852,14 
representando 46,94% da 
Receita Corrente Líquida, 
conforme dados mostrados 
na Audiência Pública.

Saúde e Educação
As despesas empenha-

das da Saúde até o 2º qua-
drimestre totalizaram R$ 
87.896.266,97, correspon-
dentes a 35,02% das receitas 
arrecadadas, base da apli-
cação. No que diz respeito à 
Educação, as despesas liqui-
dadas até o 2º quadrimestre 
somaram R$ 57.222.035,79, 
correspondentes a 22,54% 
das receitas arrecadadas, 
base da aplicação. Confira nos 
quadros abaixo apresentados 
pela Prefeitura Municipal:
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008870-43.2012.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J.N. de Andrade ME (CNPJ. 06.635.207/0001-19) e José Nunes
de Andrade (CPF. 299.348.028-64), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 129.382,36 (junho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
- Capital de Giro n° 1295-03642-25. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 19 de junho de 2019.

                            JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
01 + 02 / 10 / 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO E FUNDAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO, ELEIÇÃO E 
POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL E DEFINIÇÃO DA SEDE.
Art. 1º) Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei 
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia 
Geral para constituição e fundação da ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE, a realizar-se no próximo 
dia 12/10/2019, na Igreja Petra , localizado na Avenida Albuquerque Lins, 585 - São Benedito, 
Pindamonhangaba – SP. A convocação dar-se-á às 09hs em primeira chamada e às 09:30hs em 
segunda e última chamada, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA:
1º) constituição e fundação da ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE;
2º) apreciação e aprovação do Estatuto Social;
3º) eleição para os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
4º) posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5º) definição da sede.
Art. 2º) Os interessados em concorrer à eleição para ocupar os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal da Associação, deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão 
Organizadora no momento da Assembleia Geral.
Art. 3º) O presente Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2019.

Cristiano dos Santos Ferreira
Presidente da Comissão Organizadora

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA 
EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA A GESTÃO 2019/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA.
 
O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006, através de seu presidente e 
acatando as decisões da plenária da reunião ordinária do dia 05 de setembro de 2019, 
 CONVOCA:
As entidades não governamentais, movimentos sociais, órgãos de classe profi ssional e entidades 
afi ns, que tenham envolvimento com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando 
a participação na Assembleia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão 
integrar o CMI – Conselho Municipal do Idoso no biênio 2019/2021, cujas normas são regidas pelo 
presente Edital.
Artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do 
idoso e os movimentos comprometidos com a causa do idoso e órgãos de classe profi ssional para 
votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) vagas de representação da sociedade civil, seguindo 
ordem de classifi cação decorrente na votação. 
Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e o 
suplente.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral fi cará a cargo da comissão organizadora composta 
especialmente para essa fi nalidade, através da resolução nº 23, de 05 de setembro de 2019.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades não governamentais de 
atendimento e defesa do idoso e dos movimentos comprometidos com o idoso e órgãos de classe 
profi ssional com área de atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na 
sede do CMI, à Avenida Albuquerque Lins, nº 138 Centro, das 8:00h às 12:00h e das 13 às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, no período de 21 a 31 de outubro de 2019.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Cópia do registro no CMI.
II – Para Movimentos Sociais/Órgãos de classe profi ssional:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Documentação que comprove sua atividade.
Artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados 
deferidos e indeferidos até a data de 08 de novembro de 2019.
Artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 11 a 14 
de novembro de 2019.
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Avenida Albuquerque Lins, nº138 
Centro, das 8:00h ás 12:00h e das 13 às 17 horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, 
devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 22 de novembro de 2019.
§2º - A decisão da comissão será incontestável.
Artigo 7º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 29 de novembro 
de 2019, às 08 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, nº. 1400.
Artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido 
homologado pela Comissão Eleitoral.
Artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula específi ca, distribuída 
pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 10. A Comissão Eleitoral apurará os votos ao término da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade.
§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 05 (cinco) dias úteis após a apuração.
§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante.
Artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e fi nanceiro ao 
processo eleitoral.
Artigo 12. Ao fi nal do processo eleitoral será redigida a ata fi nal de eleição com os resultados. 
Artigo 13. A posse dos novos conselheiros será em reunião extraordinária do conselho, 
especialmente convocada para esta fi nalidade e, após empossados, será realizada a eleição da 
nova diretoria.
Artigo 14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

Cronograma Estimado dos Prazos
Publicação do Edital 04, 11 e 18 de outubro de 2019
Credenciamento para a Assembléia 21 a 31 de outubro de 2019
Publicação da lista dos inscritos habilitados 08 de novembro de 2019
Protocolo de impugnação da negativa dos credenciados 11 a 14 de novembro de 2019
Prazo para recurso Até 22 de novembro de 2019
Assembleia para a eleição 29 de novembro de 2019
Publicação da lista dos eleitos 02 de dezembro de 2019
Posse dos eleitos e eleição da diretoria 05 de dezembro de 2019

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2019.
Adilson Lima da Silva

Presidente do Conselho Municipal do Idoso

FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil
Instituição:_  ____________________________________________________________________
Tipo:                     Entidade social (   )             Movimento (   )                  Entidade de categoria (   ) 
Endereço Completo:______________________________________________________________
Telefone de contato: _____________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Data de Fundação ou Início das Atividades:___________________________________________ 

Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome:________________________________________________________________________ 
RG: ________________________________ CPF: _____________________________________
Telefone para contato: _______________________ 
E- mail:_______________________________________________________________________

Indicados para o processo eleitoral
Nome (titular):__________________________________________________________________
RG: ____________________________________CPF: _________________________________
Telefone para contato: _________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Nome (suplente):_______________________________________________________________
RG: ____________________________________CPF: _________________________________
Telefone para contato: ___________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Documentos Apresentados: 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pindamonhangaba, _____ de __________________ de 2019.
(nome e assinatura do representante legal)

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE 

PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia

VIII REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Data: 08 de Outubro de 2019       
Horário Início: 19h   
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado 
Claro César, 44 - Centro

* Abertura dos trabalhos pelo Presidente 
com Composição da Mesa
* Saudação à Bandeira Nacional
* Leitura resumida e aprovação da Ata da 
reunião anterior
* Palavra dos Membros Natos do Conselho
a) Comandante Polícia Militar do município 
com apresentação dos resultados, metas e 
ações adotadas pelo órgão policial durante 
mês de setembro 2019.
b) Delegada Titular da Polícia Civil do 
município com apresentação dos resultados, 
metas e ações adotadas pelo órgão policial 
durante mês de setembro 2019.
* Palavra dos Membros Institucionais 
Públicos
* Ordem do Dia com tema específi co a ser 
tratado
Tema:“Relatório fi nal sobre ações 
realizadas referente a Abordagem a 
Adolescentes”
 * Thaís do Carmo  - Secretária 
Adjunto de Assistência Social da Prefeitura 
Municipal
* Palavra aberta à Comunidade mediante 
inscrição prévia (até às 20h).
* Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.

Convocação da próxima reunião: 
04/11/2019 – 2ª feira
P indamonhangaba, 28 de setembro de 2019.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG 

Pindamonhangaba

CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 05 
DE SETEMBRO DE 2019.

Cria a Comissão Eleitoral para o processo 
de eleição dos representantes da 
Sociedade Civil para o biênio 2019/2021.
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no 
uso de suas atribuições, estabelecidas na Lei 
nº 4.492 de 03 de outubro de 2006,
Considerando a deliberação da plenária do 
CMI na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 
05 de setembro de 2019;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica criada a comissão eleitoral, 
que terá por fi nalidade organizar o processo 
eleitoral dos conselheiros representantes da 
Sociedade Civil para o mandato 2019 / 2021.
Parágrafo único – A comissão será composta 
pelos seguintes membros:
- Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
- Luciana Simonetti G. dos Santos
- Sônia Cristina Rossi
- Sueli Macedo Gimenez 
Artigo 2º - As funções da Comissão serão as 
seguintes:
I – Elaboração e publicação do Edital do 
Processo Eleitoral;
II – Homologação do credenciamento e 
cadastro dos candidatos de acordo com as 
normas do Edital;
III – Abrir e encerrar a votação;
IV – Lavrar atas de abertura e encerramento 
da eleição e de posse;
V – Fornecer e organizar as listas de 
presenças;
VI – Homologar os formulários de inscrição e 
cadastramento de candidatos e eleitores;
VII – Fiscalizar o processo de eleição.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019

ADILSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho 

Municipal do Idoso

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE  

CONVOCAÇÃO 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
CAE/2019

GESTÃO 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho de Alimentação Escolar 
– CAE, convocados a comparecerem, na data 
e local abaixo, para a realização da 6ª Reunião 
Ordinária do CAE/2019, gestão 2018-2022:
Data: 02/10/2019, quarta-feira
Horário: Primeira chamada:  08h00min 
Segunda chamada:     08h30min
Local: Sede da Secretaria Municipal de 
Educação - SME
Rua Senador Dino Bueno, nº 119 - Centro, 
antiga Escola de Comércio João Romeiro
CEP 12401-410  -  Tel.:  (12) 3644-1560

Pauta: * Leitura da Ata da reunião anterior 
            * Assuntos diversos pertinentes ao CAE

Pindamonhangaba, 02/10/2019.
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 justifi car a 
ausência através do e-mail institucional 
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.
sp.gov.br , ou através do Grupo CAE Pinda 
2018 - 2022, do WhatsApp.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 de outubro de 
2019 às 15h30, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 
de 2019. Todos estão convidados.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
========================================================================

Às 15 horas do dia 30 de setembro do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra 
de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, 
Roberto Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana 
Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência 
deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de agosto de 2019 com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que foi encaminhado ao Departamento 
de Recursos Humanos, para as providências, o parecer da Procuradoria Municipal sobre o início 
do pagamento dos benefícios de pensão por morte do servidor Francisco Santiago Neto, na forma 
determinada pela decisão judicial transitada em julgado.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos e nada mais havendo a 
tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e 
pela convidada presente.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

   Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta       Roberto Pereira de Souza 
          Conselheira                                  Conselheiro

Ana Flavia Mateus de Souza  
Convidada

Colação de grau, formatura, 
Natal e Réveillon. As datas pare-
cem estar um pouco distantes, 
mas não para os pro�issionais da 
área de beleza. Cabeleireiros, ma-
quiadores e manicures já devem 
começar a se preparar para aten-
der a alta demanda de clientes 
e, mais que isso, precisam estar 
atualizados das últimas tendên-
cias do mercado.

Ana Lídia Carvalho, docente 
da área de beleza do Senac Pin-
damonhangaba, comenta que as 
festas de �inal de ano são uma 

Fim de ano é oportunidade para pro�issional de 
beleza aumentar e �idelizar clientes

Reprodução/Internet

Dicas de especialista e evento no Senac Pindamonhangaba 
auxiliam manicures, cabeleireiros e maquiadores a 

potencializarem carreiras no período
temporada de conquista. “Muitos 
clientes procuram por serviços 
pontuais, mas é uma oportuni-
dade para o pro�issional fazer o 
seu melhor e torná-los �ixos. O 
atendimento personalizado, com 
exercício das técnicas efetivas e 
criativas, será fundamental para 
essa �idelização”.

A docente reforça que para de-
sempenhar bem o trabalho e en-
cantar o cliente, é imprescindível 
estar por dentro das tendências 
do mercado, que giram em torno 
das estações: outono/inverno e 

primavera/verão. A cada estação, 
os cabelos mudam nos seus com-
primentos e tons, e a maquiagem 
em suas cores e técnicas. Por isso, 
há a necessidade de se manter 
conectado à moda e à demanda.

“Costumo dizer que ‘conheci-
mento é bagagem para qualquer 
tipo de viagem’. O �inal do ano é 
um período típico e especí�ico. 
Vai exigir técnicas para desenvol-
ver os penteados que os clientes 
estarão buscando para cada tipo 
de festa. Empatia, respeito, cor-
dialidade, um local limpo e orga-

nizado também serão condições 
avaliadas pelo cliente na hora de 
escolher o pro�issional que irá 
atendê-lo”, conclui Ana Lídia.

Atualização profissional
O Senac Pindamonhangaba re-

aliza “O�icinas de Beleza” de 25 de 
setembro a 25 de novembro . Os 

workshops apresentam técnicas, 
tendências e novidades da área, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento pro�issional de manicures, 
cabeleireiros e maquiadores. Para 
consultar a programação comple-
ta ou se inscrever, o interessado 
deve acessar o Portal Senac.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 5.687, DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fi ns de 
desapropriação,      parte da uma área rural, 
localizada na Rodovia Engenheiro Luiz 
Dumont Villares – Distrito de Moreira César, 
de propriedade de JÂNIO ARDITO LERÁRIO 
e outros.

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, 
combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, 
de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, 
para fi ns de desapropriação amigável ou 
judicial, área rural localizada na Rodovia 
Engenheiro Luiz Dumont Villares, no Distrito 
de Moreira César, de propriedade de JÂNIO 
ARDITO LERÁRIO e outros, a qual possui as 
seguintes medidas e confrontações:

“Descrição da área: o perímetro inicia-se no 
ponto “A”, localizado no lado direito da 

Rodovia Luiz Dumont Villares, no sentido 
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, antiga 
SP 62, a Rodovia presidente Dutra, distante 
1.948,72m da faixa de domínio da Rede 
Ferroviária Federal S/A, Linha Férrea que 
cruza a Rodovia Engenheiro Luiz Dumont 
Villares; do ponto “A” segue no rumo 24º12’49” 
NW, com ângulo interno de 28º10’30”, em 
uma extensão de 150,95m (cento e cinqüenta 
metros e noventa e cinco centímetros), 
confrontando com a Rodovia Engenheiro Luiz 
Dumont Villares até encontrar o ponto “B”; 
deste ponto segue no rumo 63º31’27” SW, 
com ângulo interno de 87º44’16”, em uma 

extensão de 54,70 m (cinqüenta e quatro 
metros e setenta centímetros) confrontando 
com propriedade de José Roberto Martiniano, 
com transcrição nº 16.689 do Livro 3-Z, do 
CRIA local, até encontrar o ponto “C”; deste 
ponto segue no rumo  25º36’34” SE, com 
ângulo interno de 90º51’59” em uma extensão 
de 48,99 m (quarenta e oito metros e noventa 
e nove centímetros) até encontrar o ponto “D”, 
deste ponto segue no rumo 52º23’19” SE, 
com ângulo interno de 153º13’15”, em uma 
extensão de 113,22 m (cento e treze metros 
e vinte e dois centímetros) confrontando do 
ponto “D” ao ponto “A”, inicial de partida , 
com a área remanescente, de propriedade de 
Jânio Ardito Lerário, objeto da  Matrícula nº 
53.283 do C.R.I.A local, encerrando uma área 
de 5.374,48 m2 (cinco mil, trezentos e setenta 

e quatro metros quadrados e quarenta e oito 
decímetros quadrados) “

Art.2º A área descrita no art. 1º será 
necessária para regularizar a trevo de acesso 
implantado.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Art. 3º  A despesa com a execução do 
presente Decreto correrá por conta de 
dotação orçamentária própria já consignada 
no orçamento vigente na rubrica 01.13.10.04.
121.0017.2092.4.4.90.51.00.01.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras 

e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de setembro de 2019.
           Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.688 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018, conforme inciso I do artigo 6º,
DECRETA:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 740.000,00 (Setecentos e quarenta mil 
reais), na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Departamento de Esporte, na Secretaria 
Municipal de Habitação, no Departamento de Regularização Fundiária, na Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento, no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional e na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Gabinete do Secretário e no Departamento de Limpeza 
Pública e Resíduos Sólidos, para uso dos recursos da cota parte Royalties- Compensação 
Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89, conforme seu excesso de arrecadação em 
2019. A classifi cação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
11.20 Departamento de Esporte
2018                  Manutenção das Atividades Esportivas
27.812.0006.01           3.3.90.39 –Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (449)  R$  150.000,00 

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
12.40 Departamento de Regularização Fundiária
2007               Manutenção das Atividades Administrativas
04.127.0017.01         3.3.90.39 –Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (491)   R$    60.000,00 

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
1003                  Equipamentos em Geral
04.122.0009.01   4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (779)         R$    10.000,00 
1006                  Pavimentação de Vias Urbanas
15.451.0017.01   4.4.90.51 – Obras e Instalações (782)                                     R$  284.000,00 
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (787)                                  R$    50.000,00 

16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
16.10 Gabinete do Secretário
1003                  Equipamentos em Geral
15.452.0009.01   4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (819)         R$   24.000,00 

16.20 Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo  (820)                                 R$    12.000,00 
15.452.0009.01   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (821)   R$  150.000,00 

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o excesso de 
arrecadação da cota parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 
7.990/89 do exercício de 2019.

Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 05 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.239, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

A   crescenta o parágrafo único ao artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 5.638, de 28 de abril 
de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o 
processo de sucção em piscinas e dá outras providências. 
(Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 5.638, de 28 de 
abril de 2014, com a seguinte redação:

“Art. 1°  (...) 
Parágrafo único. O conjunto de dispositivos de segurança anti-sucção (anti hair) e/ou anti-turbilhão 
deverá possuir tampa que ostente padrão e qualidade da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).” 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 
04 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.258, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2019.

 Dr. 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 
DESIGNAR a Sra. Alessandra Aparecida 
Beraldo dos Santos para exercer a função 
gratifi cada de Gestor de Zeladoria, a partir de 
20 de agosto de 2019. 

 Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 20 de agosto de 2019.

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

16 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.806, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, nos termos do Memorando nº 
527/2019-Disciplinares, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019, 
a contar de 08 de agosto de 2019, por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de agosto de 2019.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 
04 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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No último �im de semana, 

aconteceu a última etapa do “Fes-
tival de Esportes” da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhangaba). O 
objetivo é reunir crianças e jovens 
de 5 a 17 anos de diferentes loca-
lidades da cidade para promover 
um “intercâmbio esportivo”.

O festival que começou no dia 
21 de setembro durou até o últi-
mo domingo (29), contando com 
mais de dois mil praticantes de 
diversas modalidades inscritos. O 
evento juntou os alunos das “Es-
colas de Esportes” dos ginásios 
do Araretama, Cidade Nova, Juca 
Moreira, Pai João, Quadra Co-
berta, Alto Tabaú, “Raquelzão”, 
além do Centro de Treinamento 
Luis Caloi, Centros Esportivos 
“João do Pulo” e também do Clu-
be de Xadrez.

De acordo com informações 
dos organizadores, foi uma ver-
dadeira festa com diversas mo-
dalidades, locais e muita gente 
envolvida, em que teve grande 
participação dos alunos e dos 
pais que lotaram os centros es-
portivos e ginásios da cidade.

O secretário de Esportes Antô-
nio Macedo Giudice, declarou em 
rede social o seu agradecimento 
ao prefeito Isael Domingues, pelo 
apoio e con�iança dados à Secre-

taria de Esportes. Ele aproveitou 
o momento também para enfati-
zar a importância da família no 
apoio da prática esportiva, além 
de destacar o empenho dos fun-
cionários da Semelp.

O “Festival de Esportes 2019” 
contou com as modalidades: fu-
tebol, taekwondo, atletismo, vô-
lei, basquete, futsal, ginástica rít-
mica, handebol, judô capoeira e 
tênis de mesa, além das crianças 
mais novas que fazem a iniciação 
esportiva.

“O nosso festival teve uma 
abertura magní�ica e muito mar-
cante. A sensação é de missão 
cumprida! Ficamos muito felizes 
com os dois �ins de semana que 
movimentaram e envolveram 
nossas crianças e adolescentes 
que são alunos das Escolas de Es-
portes.  Foi muito bom, todo este 
envolvimento mostra mais uma 
vez que estamos no caminho cer-
to”, declarou a gestora de Espor-
tes da Semelp, Priscila Mateus.

Ela agradeceu, ainda, aos pais 
e aos pro�issionais da Secretaria 
de Esportes, aos alunos pelo en-
volvimento e comprometimento 
ao longo do festival e também aos 
setores da prefeitura que estive-
ram envolvidos na organização 
do evento.

Aproximadamente, 3.700 alu-
nos entre 5 e 17 anos estão ins-
critos nas “Escolas de Esportes” 
da Semelp, que têm como objeti-
vo incentivar a prática esportiva 
entre os alunos, estimulando há-
bitos saudáveis. 

A Secretaria de Esportes enfa-
tiza que as competições de nata-
ção, ginástica artística e xadrez, 
ainda irão acontecer no �im do 
mês de novembro, conforme o re-
manejamento estabelecido pelos 
organizadores. 
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 “Escolas de Esportes”

Festival reúne crianças e jovens das “Escolas de Esportes”
Evento reuniu mais de duas mil 
pessoas em dois fins de semana

Fotos: Divulgação
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 “Quem Ama Educa”

“Des�ile Fashion da Sustentabilidade” 
marca projeto pedagógico

Alunos da Escola Municipal Professor Moacyr de 
Almeida promoveram, na última  sexta-feira 
(27), o Des�ile Fashion da Sustentabilidade, uma 

das ações do projeto pedagógico “Quem Ama Educa”, que 
vem sendo executado desde o início deste ano.

Cerca de 150 estudantes estiveram envolvidos na inicia-
tiva e diversos temas foram trabalhados sobre a sustenta-
bilidade em sala de aula, com discussões, vídeos, leituras e 
trabalhos de pesquisa. 

O “Quem Ama Educa” visa fortalecer a função educa-
tiva das famílias e seus vínculos afetivos e esclarecer a 
importância dos papéis no âmbito familiar. Ele integra a 
comunidade escolar e conscientiza a todos sobre a impor-

tância do trabalho coletivo em prol da aprendizagem dos 
alunos, estimula a família a acompanhar as tarefas diárias 
dos alunos, a incentivar a leitura em casa, e também o 
hábito de uma alimentação saudável em casa como na 
escola, sensibilizando os responsáveis a terem um olhar 
diferenciado e atento aos �ilhos. 

Além disso, o projeto também visa uma formação dos 
pais em relação aos assuntos abordados no projeto, 
com palestras e reuniões constantes previstas no 
cronograma do projeto. Os encontros são mensais 
de pais, gestão escolar, professores e convidados. 
Nesses encontros, há atividades de interação, pa-
lestras com especialistas, como biólogo, pesquisa-

dores, médica do posto da comunidade, e demais 
parceiros comunitários

O “Des�ile da Sustentabilidade” acontece a cada dois 
anos e, de acordo com a professora Érika Fernanda Cândi-
do, pensando em envolver a comunidade de forma ativa no 
projeto, as professoras solicitaram às famílias dos alunos 
para confeccionar roupas feitas a partir de materiais 
recicláveis e reutilizáveis. “Desta forma, família, aluno e es-
cola se empenharam na organização do des�ile, que foi um 
sucesso”, explicou Érika.

O resultado foi muita criatividade. Trajes feitos com 
jornal, sacolas plásticas, �iltros de café, papelão, CDs etc 
foram os grandes destaques da tarde festiva.

Fotos: Divulgação



“Guarda Municipal”
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A Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) de Pindamonhangaba vem 
atuando fortemente com a ação 
de seus agentes nas ruas visando 
proporcionar maior sensação de 
segurança à comunidade. Com-
posta atualmente com um efetivo 
de cerca de 120 homens, a GCM 
vem sendo reestruturada pela 
atual gestão municipal com a pre-
sença de seus agentes no reforço 
do combate à criminalidade, atu-
ando com forte parceria junto à 
Polícia Militar e Civil do municí-
pio. Recentes Ações desenvolvi-
das pela GCM.  Nos últimos meses 
diversas ações foram executadas, 
dentre elas: 

• Abordagem a suspeitos de 
posse de entorpecentes em pra-

Guarda Municipal: 
ações nas ruas trazem 
mais segurança 
para a população

ças e bairros em geral;
• Presença de agentes apoian-

do eventos públicos, como no 
Parque da Cidade;

• Apoio em resgate a animal 
bravo com riscos de ataque a mu-
nícipes;

• Abordagem a indivíduos em 
atitude suspeita constatando que 
o mesmo estava sendo procurado 
pela Justiça;

• Ação contra flanelinha acu-
sado de prática de extorsão na 
região central;

• Atendimento em ocorrência 
de depredação e danos a prédio 
público;

• Apoio em abordagem so-
cial a moradores de rua na Praça 
Emílio Ribas; 

• Apoio em abordagem social 
a adolescentes em praças públi-
cas durante campanha de cons-
cientização contra uso de álcool 
e drogas;

• Aperfeiçoamento constan-
te com cursos promovidos por 
instituições especializadas como 
GIR Taubaté;

• Fiscalização de trânsito em 
avenidas como Eduardo Yassuda 
(anel viário próximo ao Castolira).

 
 Reestruturação

Visando modernizar a atuação 
da Guarda, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba promulgou uma nova 
legislação regulamentando a ação 
dos guardas, que em breve pode-
rão atuar armados, deixando de 
operar apenas na segurança patri-
monial. Os agentes foram consulta-
dos sobre a “migração” para essa 
nova modalidade de atuação da 
GCM e passaram por uma seleção 
de aptidão, exames psicológicos e 
agora receberão treinamento para 
atuar com armas de fogo. A Prefei-
tura está analisando os custos para 
dotar esses profissionais com os 
novos equipamentos e munições.

 
Melhorias implantadas 

para a Guarda Civil  

Implantação do Canil da Guar-
da Municipal com apoio de dois 
cães treinados Implantação da 
Guarda Bike com monitoramento 
por bicicletas trazendo mais mo-
bilidade Aquisição de uma nova 
Base Móvel, novas viaturas, cen-
tral de comunicação e uniformes.

 O comandante da Guarda Mu-
nicipal é o funcionário Sandro Fa-
ria Alvarenga e a instituição aten-
de na rua José Anéas Rodrigues 
215 – Lotº Socorro, telefone (12) 
3644 7199.

  Preocupação com 
a vida humana

 
Um dos pontos altos da filo-

sofia de uma Guarda Municipal 
é sempre a preocupação com a 
vida humana. Recentemente, em 
patrulhamento pela área central 
os GCMs  Minamisako e  Da Silva 
depararam com uma senhora em 
atitude suspeita sobre o viaduto 
central. Ao iniciar o diálogo com 
a senhora, Minamisako percebeu 
que se tratava de uma tentativa 
de suicídio. “Ela passou seu cor-
po para o lado de fora da grade e 

Agente encontra entorpecentes e aborda suspeitos

disse para não chegar perto pois 
iria pular, quando fiz sinal para o 
meu colega a segurar”, contou Mi-
namisako.

Em ato de coragem, Da Silva 
segurou a senhora pela cintura, 
travando-a na grade e em seguida 
os guardas puxaram para área se-
gura, imobilizando até a chegada 
de apoio e do Samu, que a condu-
ziu ao Pronto - Socorro.

A ação acima envolveu o coman-
dante Sandro, ouvidor Henrique e 
os guardas Evaldo, Nivio, Matheus, 
Cícero e Cesarino, além dos agentes 
de trânsito Michel e Alberto. 

Ação conjunta impede tentativa de suicídio Guardas que participaram de treinamento no GIR Taubaté

Equipes passam por constantes treinamentos

GCM sempre presentes em eventos no Parque da Cidade
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