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entrevista

‘Dia das Crianças’ terá 
festa no “João do Pulo”
A comemoração do “Dia das Crianças” continua, desta vez, no Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’, neste sábado (12), das 13h30 às 17h30. As atividades 
são gratuitas e abertas para todas as idades. PÁG. 3

Pais e responsáveis podem trazer as crianças para uma tarde divertida no “João do Pulo”. Não é necessária  inscrição

“Dia das Crianças” movimenta 
comércio de Pindamonhangaba

Reparou em como os estabe-
lecimentos da região central da 
cidade estão mais coloridos nos 
últimos dias? Ou já se organizou 
para fazer um programa especial 

com a criançada no �im de sema-
na? O “Dia das Crianças” está che-
gando e vem mexendo no bolso 
dos pindenses. A�inal de contas, 
seja com presentes ou com pas-

seios, a população tende a gastar 
um pouco mais do que o habitual 
nesta época do ano, para agradar 
os pequenos. 

PÁG. 9

A expectativa da Acip é que a data aumente a venda no comércio entre 3 e 4%

Campos Maia 
ganha espaço 
para lazer e 
esportes

 O Campos Maia está receben-
do obras de revitalização, para a 
criação de um espaço de esportes 
e lazer no bairro. A equipe da Se-
cretaria de Obras e Planejamen-
to, em parceria e com orientações 
da Secretaria de Esportes e Lazer, 
já está no local realizando os ser-
viços.

PÁG. 3

Secretaria de Esportes 
abre inscrições para 
“1ª etapa do Circuito 
Corrida de Rua”

PÁG. 3
7PÁG. 

“Festival de Música 
Cristã” premia 
bandas da cidade

PÁG. 2

Museu recebe 
lançamento de 
livro infantil no 
“Dia da Criança”

Divulgação

Dayane Gomes

O entrevistado dessa 
semana é o presidente da 
Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba 
Thiago Alves Derrico, que está 
há quase dois anos à frente 
da associação. Formado em 
Direito e trabalhando no ramo 

imobiliário desde a adoles-
cência, Thiago conversou com 
nossa equipe sobre o papel da 
Acip no desenvolvimento da ci-
dade. Ele também falou sobre 
família e sonhos e porque se 
considera um “apaixonado por 
imóveis”. Confere lá!

da Semana

Jucélia Batista
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Divulgação

Ser Voluntário
Reprodução/InternetAinda tem gente que me per-

gunta por que ser voluntário, ou 
pior, para que ser voluntário?

Eu ainda me dou o trabalho de 
responder, por que pode ser mais 
uma conquista, mais um a pen-
sar no que o trabalho voluntário 
traz de bom para a pessoa, para 
a sociedade e para o mundo. Mas 
antes de explicar vale uma contra 
pergunta: sei que responder com 
outra pergunta não é uma ação 
tão inteligente, mas neste caso 
especí�ico creio que vale.

Por que não ser um voluntá-
rio?

A partir de então vem aquelas 
respostas estranhas, tipo: “quem 
trabalha de graça é relógio”.

Não vou dar mais munição 
para inimigos, mas essa é uma 
das muitas explicações do por-
quê não ser um voluntário.

Vamos a contra resposta, já 
que perguntei também devo dar 
a minha resposta à pergunta ini-
cial.

Os motivos para ser um vo-
luntário são muitos, poderia �icar 
horas explicando um por um, mas 
não temos tanto tempo assim e o 
interlocutor certamente iria em-
bora bem antes do �inal das ex-
plicações e não queremos esta 
atitude, queremos que ele possa 

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.

�icar e ser induzido a pensar no 
assunto pelo menos.

Ser voluntário por me sentir 
bem, uma resposta curta e real; 
ser voluntário para aprender a 
me relacionar com as pessoas, 
uma das habilidades que o volun-
tariado traz; ser voluntário para 
poder cuidar do mundo, resposta 
ampla, mas que traz um dos be-
ne�ícios que o voluntariado tem.

Ser voluntário para resgatar 
pessoas perdidas em suas vidas, 
para encaminhar animais para 
novos lares, para cuidar de jar-
dins e eles nos darem �lores, para 
saciar a sede e a fome de pessoas 

em situação de rua, para minimi-
zar a dor dos que sofrem perante 
as drogas, para minorar o despre-
zo daqueles que não sabem ler e 
escrever, para dar dignidade para 
aqueles que não tem como se sus-
tentar, para levar um sorriso para 
aqueles que sofrem o abandono.

São tantas as possibilidades 
que o trabalho voluntário nos 
traz que fica até chato para o 
interlocutor que fez a pergun-
ta, portanto quando você que 
já faz trabalho voluntário es-
cutar esta pergunta, responda 
com o básico: “Por que me faz 
muito bem”.

Parque aquático tem programação 
especial para o feriado

Ainda não sabe o que vai fazer 
neste feriado? O parque aquáti-
co Happy Kids preparou uma 
programação pra lá de especial 
para o sábado (12), “Dia das 
Crianças”. 

Além dos espaços que o par-
que já tem, serão inauguradas no-
vas piscinas, cachoeira arti�icial e 
sauna, entre outras atrações.

Também vai ter ‘Roda de Sam-
ba’ e muita música boa para a rei-
nauguração do parque. 

Vai �icar de fora? Garanta seu 
ingresso a um preço promo-
cional. 

Para saber sobre os valores de 
entrada ou outras informações, 
basta ligar para os telefones: (12) 
98122-9738 / (12) 98196-7496 
/ (12) 3642-7009. 

O parque aquático Happy 
Kids �ica na Estrada Municipal 
do Goiabal, nº. 300, rodovia Pre-
sidente, Dutra Km 94, em Pinda-
monhangaba.

Divulgação

Cidade recebe workshop 
gratuito em celebração 
ao “Dia dos Professores”

Colaborou com o texto: 
Vanessa Muassab

Em parceria com o “Supera”, 
o espaço Integrare realizará, na 
quarta-feira (16), um workshop 
gratuito destinado a professores e a 
estudantes de licenciatura, em cele-
bração ao “Dia dos Professores”. 

Com o tema “Neurociência e 
aprendizagem: o que você preci-
sa saber para se tornar um pro-
fessor de alta performance”, o 
workshop acontecerá das 18h27 
ás 20h27, na rua Dr. Campos Sal-
les, 549 (Supera), em Pindamo-
nhangaba. 

A atividade será ministrada 
pela psicopedagoga, neurops-
cicopedagoga, especialista em 
educação especial inclusiva e 
consultora educacional, Bruna 
Monteiro. 

As inscrições devem ser feitas 
pelo telefone (12) 3522-8060.

Sempre há motivos para celebrar         
Na véspera do “Dia das Crianças”, os assuntos mais co-

mentados da semana são referentes às comemorações, às 
promoções e aos eventos em celebração à data, que �irma-
se como uma das mais relevantes para o comércio. 

Aliás, este ano, os comerciantes estão mais otimistas e 
esperam que as vendas tenham um crescimento de mais 
de 4% em comparação com 2018 – segundo a Confedera-
ção Nacional do Comércio – sendo este o melhor resultado 
dos últimos seis anos. 

Por se tratar da terceira mais importante data come-
morativa para o comércio (atrás apenas do Natal e do Dia 
das Mães), o “Dia das Crianças” deve esquentar as vendas, 
aumentando a circulação de moradores nas lojas até o �im 
deste sábado; já que muitos deixam o presente dos peque-
nos para ‘última hora’.

Também tem aqueles que preferem em vez de dar 
presentes, fazer uma viagem ou um passeio com as crian-
ças. Tudo é válido! O mais importante é ter a consciência 
de que datas comemorativas servem para celebrar, mas 
também para alertar; para suscitar debates; para vender 
e para “dar àquela folguinha extra” aos trabalhadores.

Em Pindamonhangaba, uma opção para a data é a 
comemoração do “Dia das Crianças” no Centro Esportivo 
‘João do Pulo’, que acontecerá na tarde deste sábado (12). 
As atividades são gratuitas e abertas a todas as idades.

Então é isso: vai dar presente; vai passear com os �ilhos; 
vai sair para almoçar ou para jantar; vai à praça comer 
pipoca; não é o dia, não é o valor do presente, é a atitude e 
a presença, sempre. 

Feliz ‘Dia das Crianças’! De todas as idades.

Museu tem lançamento de livro 
infantil no “Dia das Crianças”

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina comemo-
ra o “Dia da Criança” (12 de 
outubro) com o lançamento 
do mais novo livro infantil 
do escritor pindamonhan-
gabense Victor Narezi, o 
“Tio Victor”: “Eu não gosto 
de princesas”, pela Editora 
Editorial 25. A tarde de au-
tógrafos será a partir das 15 
horas e o evento terá ainda 
contação de histórias. A en-
trada é gratuita.

O livro é uma história 
cheia de verdades e, com 
muita delicadeza, fala sobre 
igualdade. É sobre crianças 
com todas as suas singula-
ridades, tendo como perso-
nagem principal o menino 
Iago, um príncipe corajoso, 
que vem chamar a atenção 
para sua história.
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“Dia das Crianças” terá festa no “João do Pulo”

Secretaria de Esportes abre 
inscrições para “1ª etapa 
do Circuito Corrida de Rua”

O Campos Maia está rece-
bendo obras de revitalização, 
para a criação de um espaço 
de esportes e lazer no bair-
ro. A equipe da Secretaria de 
Obras e Planejamento, em 
parceria e com orientações 
da Secretaria de Esportes e 

Lazer, já está no local reali-
zando os serviços.

A pista de skate está sendo 
reformada, assim como seu 
entorno. Ao lado, está sen-
do construída uma pista de 
pump track – será a segunda 
pista pública do município; 

atualmente existe uma no 
Parque da Cidade. A quadra 
poliesportiva também está 
sendo revitalizada e, ao lado, 
será construído um bosque 
com pista de caminhada e 
bancos, assim, o espaço pas-
sa a ter outra função simultâ-

nea além da drenagem que já 
existe no local. Também será 
construído um espaço para a 
prática do esporte “parkour” - 
método de treinamento criado 
na França que permite ao indi-
víduo ultrapassar de forma rá-
pida, e�iciente e segura quais-

quer obstáculos utilizando 
somente as habilidades e ca-
pacidades do corpo humano.

As obras estão sendo rea-
lizadas por meio de mão de 
obra e investimento próprios 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A comemoração do “Dia das 
Crianças” continua, desta vez, no 
Centro Esportivo “João do Pulo”, 
neste sábado (12), das 13h30 às 

17h30. As atividades são gratui-
tas e para todas as idades.

O dia contará com atividades, 
como: minivôlei, futebol, tênis de 
mesa, perna de pau, o�icina de pi-
pas, jogos de mesa, modelagem 

de balão, maquiagem de rosto, 
além de o�icina de vivência so-
nora, brinquedoteca, futebol de 
sabão, entre outros. Este dia não 
haverá atividade aquática porque 
a piscina está em reforma.

De acordo com a gestora regio-
nal de Lazer, Marilda de Oliveira 
Barros, a “Festa do Dia da Criança 
tem o intuito de levar para os pe-
quenos e também para a família 
momentos de lazer, descontra-

ção, cultura e muita alegria”.
O evento é uma realização da 

Semelp (Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de Pinda-
monhangaba). Não é necessário 
fazer inscrição.

A Semelp (Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba) 
abre inscrições para a 1ª 
etapa do Circuito de Corrida 
de Rua. As inscrições e par-
ticipação na prova são gra-
tuitas.

O local das inscrições será 
o Ginásio de Esportes Ma-
noel César Ribeiro “Qua-
dra Coberta”, nos dias 15, 
16 e 17 de outubro, das 14 
às 18 horas, até esgota-

rem as 500 vagas. Inscri-
ções apenas presenciais e 
será necessário apresen-
tar o RG.

A corrida será realizada 
no dia 20 de outubro, com 
largada às 8 horas, no Par-
que da Cidade. Haverá cate-
gorias para todas as idades: 
Pré-mirim, Mirim, Infantil, 
Jjuvenil, Adulto e Veterano, 
nos percursos de 100, 200, 
400 metros, 1k e 5k (prova 
principal).

Campos Maia ganha espaço para lazer e esportes

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação
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A Acip existe há: 48 anos
Tem: 8 colaboradores
Associados: 413 
Thiago Derrico é o presidente de número 17
Endereço: Rua Deputado Claro César, 44, centro. 

RAIO-X DA ACIP

- TN: Thiago, há quanto tem-
po está à frente da Acip? 

Estou há dois anos na presi-
dência e como diretor, há cerca de 
cinco anos.

- TN: Qual a principal finali-
dade da Associação?

A principal finalidade da Acip 
é promover a cidade, o comércio 
e a indústria. E como que a gente 
faz isso? Desenvolvendo várias 
ações que promovam o comércio 
local, fazendo com que o dinheiro 
fique na cidade. Por exemplo, se 
a pessoa gasta no comércio ou na 
indústria de Pinda, quem recebeu 
o dinheiro pagará mais impostos; 
o dinheiro do imposto promoverá 
mais a cidade; e o empresário po-
derá contratar mais funcionários. 
Funcionários esses que podem 
ser da família de que comprou lá 
atrás. Ele ganhará o seu salário 
e continuará gastando na cida-
de e o município vai crescendo 
com isso e o dinheiro circulando, 
entende? Sintetizando, o principal 
objetivo da Acip é fazer com que a 
cidade cresça.  

- TN: Como é mantida a 
Associação?  E quem pode ser 
sócio?

É importante destacar que 
a Acip é uma entidade sem fins 
lucrativos, que funciona em um 
prédio próprio, comprado há 
muitos anos por um grupo de 
empresários que fundaram a 
associação. E que hoje, se mantém 
de duas formas: mensalidade dos 
associados e serviços prestados. 
Também é bom ressaltar que 
tanto eu, o presidente, o vice-pre-
sidente e toda a diretoria é volun-
tária, não temos salários na Acip; 
temos nossos próprios negócios e 
empresas;

Qualquer pessoa que tenha 
CNPJ (MEI) pode ser sócio da 
Acip.

O entrevistado dessa semana é 
o presidente da Acip (Associação Co-
mercial e Industrial de Pindamonhan-
gaba) Thiago Alves Derrico, que não 
exerceu a profissão de formação, mas 
que trabalha com paixão no que sabe 
“fazer de melhor”: atuar com imóveis. 
Na presidência há quase dois anos, 
Thiago falou sobre os principais resul-
tados na sua gestão.   

- TN: Quais as principais 
mudanças e resultados na sua 
gestão?

Nossa primeira mudança foi 
relacionada às mídias sociais: 
Facebook; Instagram; Youtu-
be, canais de comunicação que 
interagem mais com o público; 
até porque hoje é a internet quem 
manda, ela é que dita. Também 
implantamos o “Café com os As-
sociados” e o “Café com a Impren-
sa”. Resgatamos a importância da 
Acip junto à sociedade e ao poder 
público. 

Hoje, tudo o que envolve o 
comércio local, eles alinham 
conosco, pedem nossa opinião 
e sugestão sobre obras e even-
tos, e isso é muito bom. Nós 
funcionamos como parceira dos 
órgãos públicos e também como 
‘cobradora’, depende da ocasião. 
Sempre deixo claro em entrevis-
tas que a Acip é uma entidade 
‘suprapartidária’, porque polí-
tico todos nós somos, mas para 
a associação o que importa é o 
crescimento da cidade. 

Também conseguimos para os 
associados um dos mais baratos 
convênios médicos da região. E 
isso é gratificante para a Acip.

- TN: Qual a próxima meta 
da Acip?

Além de continuar inovando e 
promovendo a cidade, nossa meta 
é trazer para Pinda a “Sala do 
Empreendedor”. Já visitamos em 
outra cidade da região e pudemos 
perceber o quanto agiliza muito 
a vida do empresário, por exem-
plo, antes, eles levavam cerca de 
50 dias para abrir uma empresa, 
hoje abrem em um dia.

O que vejo para a Acip é cum-
prir nosso lema: “a Acip acredita 
que é preciso ousar para realizar 
o futuro”. Então é o que espero da 
nossa e de outras gestões: ousar 
sempre, estar à frente e de portas 

abertas para os comerciantes, 
para a indústria e para os presta-
dores de serviços. 

- TN: Quem é o Thiago Der-
rico? 

Eu sou uma pessoa apaixo-
nada pela minha família e por 
imóveis. Eu posso dizer que eu fui 
uma pessoa, mas que hoje eu me 
sinto outra. Porque eu entendi 
que é muito bom ganhar dinheiro, 

mas que precisamos ter tempo 
para usufruir. O Thiago de hoje 
quer ser leve, ter qualidade de 
vida e dar valor a momentos sim-
ples, como brincar com a minha 
filha no Bosque da Princesa, por 
exemplo. Por estarmos o tempo 
todo ligados, ficamos muito preo-
cupados com o que as pessoas vão 
pensar e acabamos deixando de 
viver. Por isso, precisamos voltar 
a ser humanos e viver.

 - TN: Qual seu ramo de atu-
ação e formação?

Eu trabalho desde os 13 anos 
de idade. Comecei com meu pai 
na imobiliária dele, entregando 
panfleto na porta de eventos 
como a Expovap para conseguir 
a pulseira dos shows. É claro 
que eu tinha vergonha, mas 
depois, eu percebi que eu sabia 
conversar e sabia vender. E mais 
do que isso, quando os adoles-
centes precisavam ‘convencer 
os pais’ para ir a algum lugar, 
eu já tinha o meu dinheiro e já 
podia bancar minhas viagens, 
por exemplo.

Eu sou formado em Direito, 
mas não exerço. Trabalhei muitos 
anos com o meu pai e próximo 
de completar 30 anos montei a 
minha própria empresa. Já morei 
fora do País, já vendi imóveis 
em outros países e já alcei vôos 
altos... Hoje, eu quero continuar 
trabalhando, mas sem acelerar, 
sem atropelar. Eu quero curtir 
minha família, ter qualidade de 
vida e ser feliz. 

 - TN: Qual sua principal 
aspiração de vida? 

Eu digo que eu me reinvento 
todos os dias... Eu segmentei mi-
nha imobiliária, no meio da crise; 
eu fiz o caminho inverso e hoje só 
trabalho com imóveis comercias. 
Tudo isso é reflexo da minha es-
colha de viver a vida de maneira 
mais leve, inovando sempre, mas 
sem aqueles paradigmas que nos 
bloqueiam e não deixam a gente 
crescer.

 
- TN: Como você vê Pindamo-

nhangaba?
Eu sou pindamonhangabense 

e amo nossa cidade. Estamos 
localizados num eixo privilegia-
do. Perto da capital, da praia, 
da serra. Temos a linha férrea, 
que atrapalha o trânsito, mas 
que permite o escoamento de 
mercadorias; e que pode fazer a 
cidade crescer ainda mais. Pinda 
tem um dos maiores territórios 
do Estado de São Paulo, ainda te-
mos muito espaço para crescer. A 
cidade tem mais de 90% de água 
tratada e de rede esgoto, tem 
cidades que não tem nem 5%. 
A Novelis, a Confab e a Gerdau 
estão fazendo investimentos em 
suas unidades. Então, o que pre-
cisamos é unir as mãos para que 
a cidade cresça. Uma sugestão 
que deixo é que a cidade tenha 
um sistema de ‘Compliance’, que 
seria estar em conformidade com 
leis e regulamentos externos e 
internos, atendendo as normati-
vas dos órgãos reguladores. Creio 
que isso seja prioridade e atrairá 
ainda mais empresas e parcerias.

Jucélia Batista

Divulgação

Jucélia Batista
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ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 04/2019, que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 53/2019” (Veto Total ao Projeto 
de Lei n° 132/2019).
II. Projeto de Lei n° 165/2019, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre a obri-
gatoriedade dos estabelecimentos comerciais que trabalham com óleo e gorduras animais e 
vegetais para fritura de alimentos a afixarem o certificado de coleta realizado por empresa 
certificada e credenciada”.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunc iamentos  Pessoa i s :  con forme  inscr ição  dos  Senhores  Vereadores                                                                                                                                       
                                                     no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - O Veto nº 04/2019 - Refere-se a projeto que proibe o de 
fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifica. De acordo com a 
justificativa do executivo, a proposição ultrapassa os limites da competência legislativa municipal
O Projetos de Lei nº. 165/2019 - Este projeto de lei tem como temática fomentar um cuidado 
ao meio ambiente, vale mencionar que dentre as diversas substâncias de difícil degradação 
no meio ambiente estão as gorduras, sendo que o descarte inadequado de óleos de cozinha 
acarreta diversos impactos ambientais, os principais deles relacionados à poluição de cursos 
hídricos e ao entupimento de redes coletoras de esgoto.
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A Ordem do Dia da 35ª Sessão 
Ordinária de 2019 realizada nesta 
segunda-feira, dia 07 de outubro, 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin” contou 
com a apreciação de 4 (quatro) Ve-
tos do Poder Executivo aos Projetos 
de Lei da Câmara de Pindamonhan-
gaba, aprovados recentemente em 
plenário.

Todos os Vetos analisados di-
ziam respeito à nomenclatura de 
vias públicas do município.

A relação dos Vetos é a seguinte: 
Veto n° 05/2019, “Comunica VETO 
ao Autógrafo n° 65/2019”, cuja ori-
gem é o Projeto de Lei n° 104/2019, 
que denominou de Rua Doutor Jo-
nas Mattos a Rua 12 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localiza-
da no bairro do Crispim; Veto n° 
06/2019, que “Comunica VETO ao 
Autógrafo n° 62/2019” do Projeto 
de Lei n° 100/2019 que nomeou de

Rua Alzira Moreira a Rua 01 do 
Loteamento Residencial Santa Cla-
ra, localizado no Crispim; Veto n° 
07/2019, que “Comunica VETO ao 
Autógrafo n° 58/2019” cuja base 
foi o Projeto de Lei n° 95/2019, 
que denominou a Rua 21 (vinte e 
um) de Rua Walter José Picca, loca-
lizada no Loteamento Santa Clara, 
no Crispim e o Veto n° 08/2019, 
que “Comunica VETO ao Autógra-
fo n° 64/2019” emq ue a base foi 
o Projeto de Lei n° 102/2019, que 
denominou de Rua Francisco Pio-
rino Filho a Rua 16 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, igualmen-
te localizada no bairro do Crispim. 
Todos os Vetos foram acatados por 

Câmara de Pindamonhangaba acata 
Vetos do Executivo a 4 Projetos de Lei 
aprovados com denominações de ruas

Proposta de Veto do Executivo foi baseada em recomendação da Promotoria de Justiça 
de Pindamonhangaba; Noite festiva também foi marcada por homenagens ao Pároco da 

Paróquia de Sant’Ana, Padre José Afonso Lobato e ao Líder do CAJA, Luiz de Oliveira Neves

unanimidade pelo plenário da Casa 
Legislativa.

Ao propor os vetos aos Projetos 
de Lei, o Poder Executivo argumen-
tou que “ao analisar os Projetos de 
Lei e a biogra�ia apresentada, foi 
considerado que foi expedida uma 
recomendação pela Promotoria de 
Justiça em Pindamonhangaba atra-
vés do O�ício n.° 874/2019-3 (notí-
cia fato n.° 38.0378.0000768/2019-
3), a qual encontra-se alinhada com 
a jurisprudência dos tribunais, res-
tando inviável e ilegal a denomina-
ção de bens públicos em nome de 
pessoas vivas, eis que con�iguraria 
afronta aos Princípios Constitucio-
nais”. 

Homenagens e Condolências
A sessão ordinária desta se-

gunda-feira contou também com 
manifestações de condolências e 
homenagens. No início da sessão, o 
Presidente da Casa, vereador Felipe 
César – FC solicitou 1 minuto de si-
lêncio em memória e respeito aos 7 
mortos no trágico acidente na Es-

Padre Afonso Lobato recebe Diploma de Honra ao Mérito das 
mãos do vereador Toninho da Farmácia

trada da Sapucaia, neste domingo 
em Pindamonhangaba. Seis pesso-
as eram da mesma família e um era 
amigo da família. Todos residiam 
no Distrito de Moreira César e par-
ticipavam de um passeio na região 
do Ribeirão Grande, zona rural da 
cidade.

Logo em seguida, a Câmara 
de Pindamonhangaba – por in-
termédio do requerimento nº 
2.383/2019, de autoria do verea-
dor Antonio Alves da Silva – Toni-
nho da Farmácia (PSDB) – prestou 
homenagem ao Padre José Afonso 
Lobato, atual Pároco da Paróquia 
de Sant’Ana em Pindamonhangaba.

Padre Afonso Lobato
Nascido em Redenção da Serra 

no dia 28 de fevereiro de 1960, José 
Afonso Lobato é sacerdote da Igreja 
Católica há 31 anos, sendo membro 
da Diocese de Taubaté e exercen-
do seu ministério na Paróquia de 
Sant’Ana em Pindamonhangaba. 
Atuou na Paróquia Santíssima Trin-
dade em Taubaté onde implantou a 
Obra Social Bom Pastor. É formado 
em Filoso�ia, Teologia e Direito. Em 
2002 foi eleito deputado estadual, 
sendo reeleito posteriormente em 
2006, 2010 e 2014, tendo exercido 
seu mandato eletivo até março des-
te ano. Está na matriz da Paróquia 
de Sant’Ana desde 03 de fevereiro 
de 2019.

CAJA
A segunda homenagem da noite 

foi feita à Associação Comunida-
de Aliança Jesus Agora (CAJA). O 
vereador Osvaldo Macedo Negrão 
– Professor Osvaldo (PR) apre-
sentou – e foi aprovada em 16 de 
setembro – a Moção de Congratu-
lações nº 112/2019 com a CAJA 
pelos serviços prestados aos jovens 
de Pindamonhangaba, em um tra-
balho voltado para a formação hu-
mana e espiritual dessas pessoas 
como resgate dos valores morais 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2019

Filtro: Setembro  - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 5.900.297,60647.474,995.252.822,61

01 Legislativa 5.900.297,60647.474,995.252.822,61

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 12.350.000,00750.000,0011.600.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - Duodécimo Recebido

12.350.000,00750.000,0011.600.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.000.000,000,004.000.000,00

5.5.09.01.0001 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 4.000.000,000,004.000.000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.065.413,01118.991,85946.421,16

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 61.679,457.346,3354.333,12

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 60.077,835.865,2254.212,61

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 185.255,4421.365,06163.890,38

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 369.343,3244.156,29325.187,03

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 28.753,532.844,5325.909,00

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 34.497,014.636,7429.860,27

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 37.821,344.687,9833.133,36

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146.862,9417.407,68129.455,26

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.746,09381,892.364,20

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 122,8436,4486,40

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 8.431,551.059,467.372,09

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 129.821,679.204,23120.617,44

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.029.212,16146.166,19883.045,97

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 982.149,48146.166,19835.983,29

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 54.333,126.657,0847.676,04

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 55.601,408.283,8047.317,60

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 168.826,9721.108,58147.718,39

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 325.187,0342.130,89283.056,14

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 25.909,003.262,1422.646,86

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 34.497,014.636,7429.860,27

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 37.821,344.687,9833.133,36

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 148.019,5534.211,92113.807,63

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.746,09381,892.364,20

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 41,470,0041,47

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 117,5131,1186,40

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 8.431,551.059,467.372,09

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 120.617,4419.714,60100.902,84

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.062,680,0047.062,68

2018 Restos a Pagar de 2018 47.062,680,0047.062,68

DISPONIBILIDADES 53.197,35 DISPONIBILIDADES 2.539.100,60

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 53.197,35 Banco 2.539.100,60

Recurso Disponível 53.197,35 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 2.539.100,60

TOTAL GERAL 13.468.610,36 TOTAL GERAL 13.468.610,36

FABIANO ROSA DO AMARAL FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 830.938.268-53
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e cristãos, ensinando aos jovens a 
conviver em comunidade e a terem 
um bom convívio familiar. A Moção 
de Congratulações foi entregue ao 
senhor Luiz de Oliveira Neves, que 
representou todos os integrantes 
da CAJA.

A Associação Comunidade 
Aliança Jesus Agora (CAJA) foi fun-
dada em 1º de maio de 2010 e é 
fruto das experiências vivenciadas 

pelos jovens nos encontros de for-
mação JESUS AGORA, que comple-
tou 26 anos. A CAJA tem como mis-
são resgatar os jovens afastados do 
convívio eclesial; promover a evan-
gelização através dos encontros 
que conscientizam sobre a impor-
tância da vivência em comunidade 
e resgatar valores morais e cristãos, 
aprofundando esses valores à Luz 
da Palavra de Deus.

 EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 35, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

Revoga o § 6° do Art. 136-A da Lei Orgânica Municipal.
  A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, nos termos do § 
2º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Emenda:
  Art. 1º Fica revogado o § 6° do Art. 136-A da Lei Orgânica Municipal.
  Art. 2° Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
  Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2019.

     Vereador Felipe César – FC
      Presidente

 Vereador Carlos Moura – Magrão                                   Vereador Osvaldo Macedo Negrão
          1 º Vice-Presidente                                                                 2º Vice-Presidente

   Vereador Jânio Ardito Lerário                                           Vereadora Gislene Cardoso - Gi
               1° Secretário                                                                          2° Secretário

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2019, de autoria da Mesa Diretora.
eas/DL

Vereador Professor Osvaldo e Luiz de Oliveira Neves da CAJA - 
Comunidade Aliança Jesus Agora
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Severina Cia. de Teatro realiza programação 
especial neste �im de semana

Prefeitura realiza teatro gratuito no 
Shopping contra maus tratos de animais

“Ponto Mis” exibe “Castelo Ra-Tim-Bum – O Filme”

“Festival de Música Cristã” 
premia bandas da cidade

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Em comemoração ao aniver-
sário de dois anos da Severina 
Cia. de Teatro, neste �im de sema-
na o grupo realiza programação 
especial repleta de atividades, 
como: aula espetáculo, apresen-
tação da peça teatral “Yaga”, roda 
de conversa e festa.

A programação inicia nesta 
sexta-feira (11), com aula espetá-
culo gratuita de teatro de objetos, 
sobre a peça “Museu das peque-
nas coisas”, com a diretora e atriz 
Lilian Guerra. Será às 19 horas, 
na sede da Cia. Aberto a todos os 
interessados.

Já o sábado (12) carrega um 
dia cheio de atividades especiais. 
O espetáculo “Yaga: Uma História 
para Crianças Corajosas” aconte-
ce no Teatro Galpão, às 10 horas. 
Nesta peça, as fantasiosas lentes 
do olhar infantil junto as possi-
bilidades lúdicas de um quintal 
conduzem suas personagens a 
uma aventura cheia de desa�ios, 
suspense e magia ao adentrarem 
a �loresta escura rumo a casa da 
bruxa Baba Yaga que guarda o 
fogo especial, encantado e miste-
rioso do qual elas tanto precisam. 
Em homenagem ao dia das crian-
ças o ingresso custará meia-en-
trada (10 reais).

Ao meio dia, os interessados 

poderão almoçar com os inte-
grantes da Cia., pagando apenas 
10 reais para comer a vontade. O 
almoço acontece na Sede da Cia. e 
conta com cardápio de strogonoff 
de shimeji com soja, arroz, salada 
de repolho com molho de iogur-
te e suco. É necessário con�irmar 
presença pro evento.

Na parte da tarde, às 15 horas, 
ocorre a “Roda de Conversa - Fa-
zer Teatral no Interior: Desa�ios 
e Perspectivas”, na sede da Cia., 
com entrada franca. E para �inali-
zar ainda na sede, a partir das 17 
horas, ocorre o “Evoé Festa”, com 
muita música, comes e bebes. Be-
bidas e comidas serão vendidas.

De acordo com a equipe da Se-
verina Cia. de Teatro, todo dinhei-
ro arrecadado será para custear 
a participação do espetáculo no 
Festival Internacional de Teatro 
Comunitário “Panamérica Utópi-
ca”. 

A Severina Cia. de Teatro é 
um grupo de artistas e educado-
ras do interior de São Paulo. Tem 
como compromisso, desenvol-
ver o teatro de grupo e diversas 
ações culturais com excelência e 
continuidade a cidade de Pinda-
monhangaba.

A sede da Severina Cia. de Te-
atro �ica na ladeira Barão de Pin-
damonhangaba, centro – 106.

Espetáculo e atividades fazem parte da programação de aniversário da companhia

No último sábado (5), acon-
teceu o “12°Femusc (Festival 
de musica Cristã)”, no Teatro 
Galpão. O festival contou com 
a participação de nove bandas 
e premiou as três melhores 
apresentações.

Em primeiro lugar �icou a 
“Banda Inova” com a música 
“Povo de Nossa Senhora”. O 
intérprete foi Leonardo Alves, 
composição de Wagner Muzak 
e arranjos de Rômulo Ribeiro, 
Marcus Costa e João Pedro.

A Banda “Livres em Cristo” 

fciou em segundo lugar com a 
música  “Só Tu És, uma compo-
sição de Lucas Sobral e Raissa 
Moreira.

A música “O poder do nome 
de Jesus”, da dupla Cássio e Jai-
ro, �icou com o segundo lugar. 
A dupla também são os compo-
sitores da canção.

O primeiro colocado foi pre-
miado com troféu e um prêmio 
de R$500; o segundo colocado 
com troféu e R$300; e o ter-
ceiro colocado com troféu e 
R$150.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Saúde, em parceria com o 
shopping Pátio Pinda, promoverá 
neste sábado (12), “Dia das Crian-
ças”, às 14 horas, mais uma apre-
sentação de esquetes sobre crime 
de maus tratos contra os animais.

Além da apresentação do es-
quete, haverá distribuição de 
1.500 exemplares de gibis da 
Turma da Mônica tratando sobre 
o abandono de animais, por meio 
da história de um cão abando-
nado encontrado pela turminha. 
“De forma lúdica, tratar este tema 
com as crianças desde o início da 
infância contribui para formar 
cidadãos conscientes, sobretudo 
no tema de consciência ambien-
tal e saúde pública”, avaliou o 
diretor de Proteção aos Riscos e 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com o Museu 
da Imagem e do Som – “Ponto 
MIS”, realiza a exibição “Castelo 
Ra-Tim-Bum – O Filme”, no CEU 
das Artes, nesta sexta-feira (11), 
às 14 horas.

O �ilme de fantasia brasilei-
ro conta a história de Nino, um 
aprendiz de feiticeiro que apesar 
de seus 300 anos de vida tem a 
aparência e o espírito de um ga-
roto. Sua família aguarda o ali-
nhamento dos planetas para for-
talecer seus poderes. O longa é 
baseado na série de televisão Cas-
telo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

O CEU das Artes �ica na ave-
nida das Orquídeas, no Vale das 
Acácias – Moreira César, Tel. 
3637-1715.

Agravos à Saúde, Rafael Lamana.
No intuito de minimizar o 

crescimento desordenado de ani-
mais no município, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba já realizou 
gratuitamente cerca de 1.000 
castrações de cães e gatos, 2018-
2019, porém, a participação da 

população é de suma importân-
cia na adoção da “posse respon-
sável” mantendo a saúde de seu 
pet em dia e sempre em sua pos-
se, assim evitando as gestações 
indesejadas, o abandono do pet, 
que atualmente é considerado 
um crime ambiental.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 003/2019, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por 
meio deste informar a Classificação Preliminar do 01 Plano de Trabalho protocolado para análise 
da Comissão de Seleção, ficando assim ranqueado:

Classificação Entidade Total de Pontos

1º
Associação Interação para a Promoção da Saúde e 
Desenvolvimento Social Processo nº 29.145/2019 40 

O documento contendo a pontuação atribuída a cada requisito analisado no Plano de Trabalho 
estará disponível das 08:30  às 11:30 horas do dia 11 de outubro de 2019, na Secretaria Municipal 
de Educação, para que, pessoalmente, seja retirado pelo responsável técnico da entidade, 
oportunidade esta, na qual poderão ser sanadas todas as dúvidas referentes ao documento. Sem 
mais.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2019. 

Comissão de Seleção.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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, convocados a comparecerem na data 
abaixo, para a realização da “10ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Análise de Projetos – Edital FUMCAD
Data: 15/10/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Central dos Conselhos Municipais - Avenida Albuquerque Lins, 138 - Centro

Helison de Oliveira
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

CMI - 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 profissional e entidades afins, 
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 profissional para votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) 
vagas de representação da sociedade civil, seguindo ordem de classificação 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 ficará a cargo da comissão organizadora composta especialmente para 
essa finalidade, 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 profissional 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 profissional:
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 específica, 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 financeiro ao processo eleitoral.
artigo 12. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados. 
artigo 13. A posse dos novos conselheiros será em reunião extraordinária do conselho, especialmente convocada para 
esta finalidade 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)

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 144/2019 de “aquisição de vegetais congelados”, com 
validade de 12 meses, assinada em 16/08/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 332/2019 Empresa: CACO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA

ATA nº 333/2019 Empresa: MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - ME

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 147/2019 de “aquisição de piso de concreto (bloquete), tipo 
intertravado, no formato sextavado”, com validade de 12 meses, assinada em 20/08/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 334/2019 Empresa: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 175/2019 de “aquisição de material de expediente”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 26/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 355/2019 Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO nº 245/2019 (PMP 29985/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço informatizado para gestão, 
lavratura e processamento de autuações e multas de trânsito lavradas o âmbito municipal; incluindo 
serviço de apoio ao atendimento e protocolo e respectiva manutenção preventiva / corretiva e 
suporte técnico aos sistemas instalados e sistema integrado de fiscalização de pedágio municipal; 
em atendimento ao Departamento Municipal de trânsito de Pindamonhangaba, pelo período de 
12 meses, conforme descrição características, prazos e demais obrigações constantes no termo 
de referência”, com entrega dos envelopes até dia 29/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO nº 246/2019 (PMP 29988/2019) 
Para “aquisição de medicamentos de especialidades”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO nº 247/2019 (PMP 29993/2019) 
Para “aquisição de refeições”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO nº 248/2019 (PMP 29997/2019) 
Para “aquisição de espirômetro”, com entrega dos envelopes até dia 07/11/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO nº 249/2019 (PMP 29999/2019) 
Para “aquisição de emulsão asfáltica”, com entrega dos envelopes até dia 11/11/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO nº 250/2019 (PMP 30009/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 07/11/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO nº 212/2019 (PMP 27315/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria 
Municipal de Saúde”, para alteração do termo de referência, para o dia 01/11/2019, com entrega 
dos envelopes às 14h e início da sessão às 14h30.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de 
Pindamonhangaba, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 
de Outubro de 2019, as 18:00 horas(dezoito horas), em primeira convocação, ou as 18:30(dezoito 
horas  e trinta minutos), em segunda convocação, na Sede da Entidade, sito a Rua Barão de 
Itapeva nº 85, centro, Pindamonhangaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
01- Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 02)- Deliberar sobre a previsão 
orçamentaria para exercício de 2020, acompanhado de suas peças contábeis; 03)- Parecer do 
Conselho Fiscal. 

Pindamonhangaba, 09 de Outubro de 2019 
Henrique Alves Cazuo- Presidente

EDITAL  DE  CONVOCAÇAO
ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, associados ou não, representados 
estatutariamente por este Sindicato, a reunirem em Assembleia Geral Extraordinária , na forma  do 
artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no próximo dia 03 de Novembro de 2019, as 9:00 
horas(Nove Horas), em primeira convocação ou por falta de “Quorum” as 9:30 horas (Nove Horas 
e Trinta Minutos), em segunda convocação, em sua Sede Social, sito a Rua Barão de Itapeva  nº 
85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de  São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte  
Ordem do  Dia: 1)- Leitura e discussão e deliberação da Ata da Assembléia  anterior: 2)- Deliberar 
sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva 
de trabalho ou eventual  instauração  de DISSIDIO COLETIVO, para setor da cultura diversificada  e 
pecuária(data base 01/02/2019 a 31/01/2020) 3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar com 
a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais para firmar ACORDOS e/ou CONVENÇAO 
COLETIVA DE TRABALHO, para respectivo setor, para vigorar aos integrantes da base territorial 
desta Entidade, os seguinte Municipios: Pindamonhangaba,  Santo Antonio do Pinhal, Roseira, São 
Bento do Sapucai, Campos do Jordao, Taubate, Tremembe, São Luiz do Paraitinga, Natividade da 
Serra e Redenção da Serra, 4)- Deliberarem sobre desconto em folha de pagamento 3% (três  por 
cento) de todos os empregados da categoria rural sócio ou não da Entidade a titulo de contribuição 
confederativa.5)- Deliberar sobre descontos de todos os empregados da categoria rural sócio 
ou não da Entidade, para fins de contribuição Assistencial, no valor de uma diária do salario já 
reajustado em uma única vez do salario do Mês de Fevereiro.  Paragrafo único, fica assegurado ao 
direito de manifestar-se oposicionalmente  ao mesmo, na Sede do respectivo Sindicato Profissional, 
as deliberações serão tomada Estatutariamente.

Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2019.
Henrique alves Cazuo

Presidente

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
 Convocação - 9ª Reunião Ordinária 2019 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “9ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 02 – Informes; 03 – Analise de projeto de arborização 
de novos condomínios no município em atendimento a Lei 5.462 de 2012; 04 – pedido de 
considerações para compensação ambiental do condomínio Colonial Village; 05 - Saldo do 
Fundema e a aplicação do recurso dentro deste ano. 
Data: 22/10/2019 (terça-feira) 
Horário: Primeira chamada: 14:00  - Segunda chamada: 14:15 
Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria 

Frederico L. a. Gama 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***

PREGÃO nº 178/2019 (PMP 23430/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, acolheu parcialmente a impugnação interposta pela empresa 
Irmãos Castro Ltda ME (processo 26298/2019), determinando andamento do certame com 
alteração do ato convocatório (termo de referência), da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços em próteses dentárias, com fornecimento de 
material, mão de obra e transporte, pelo período de 12 meses”. Fica marcada a reabertura para o 
dia 24/10/2019, com entrega dos envelopes às 14h com início da sessão às 14h30.

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) inicia nesta 
sexta-feira (11) a “Operação Pa-
droeira 2019” nas rodovias de 
acesso à região de Taubaté, sob 
sua administração. A ação se en-
cerra no domingo (13).

O esquema especial foi total-
mente organizado para minimizar 
o impacto do aumento de pere-
grinos nas rodovias, sobretudo 
durante o feriado, bem como in-
tensificar o monitoramento para 
garantir melhores condições de se-
gurança aos motoristas e usuários.

O DER vai reforçar a sinaliza-
ção de alerta nas rodovias que 
integram a ação. Serão 14 veícu-
los que darão apoio aos usuários, 
sendo seis viaturas de inspeção, 
cinco guinchos leves, um guincho 
pesado e dois veículos de apoio.

Além disso, aproximadamente 
50 profissionais vão trabalhar em 
esquema de plantão nas estradas.

Rodovias que integram 
a Operação de Monitoramento:
• SP-042 – Rodovia Vereador Julio 

DER inicia “Operação Padroeira 2019” 
em rodovias do Vale do Paraíba

da Silva; Km 149,5 ao Km 169,5;
• SP-046 – Rodovia Oswaldo 
Barbosa Guisardi; Km 151,2 ao 
Km 167,1;
• SP-123 – S/D; Km 033,3 ao 
Km 025,5;
• SP-132 – Rodovia Doutor Caio 
Gomes Figueiredo; Km 151 ao 
Km 167,7;
• SP-062 – Rodovias Prefeito Ed-
mir Vianna Moura, Vito Ardito, 
Emilio Amadei Beringhs, Amador 
Bueno da Veiga, Vereador Abel 
Fabricio Dias, Professora Marieta 
Vilela da Costa Braga; Km 101 ao 
Km 172,6;
• SPA-099/060 – S/D; Km 0 ao 
Km 4;
• SPA-092/060 – Rodovia Manuel 
Cesar Ribeiro; Km 0 ao Km 5,3;
• SPA-085/060 – S/D; Km 0 ao 
Km 4,1;
• SP-052 – Rodovias Hamilton 
Vieira Mendes e Doutor Avelino 
Junior; Km 209,9 ao Km 236,1;
• SP-058 – Rodovia Deputado Nes-
ralla Rubez; Km 201,8 ao Km 213;
• SP-183 – Rodovia Christiano Al-

ves da Rosa; Km 0 ao Km 13;
• SP-062 – Rodovias Professora 
Marieta Vilela da Costa Braga, 
Avenida Padroeira do Brasil, Pre-
feito Aristeu Vieira Vilela, Depu-
tado Oswaldo Ortiz Monteiro; Km 
202,1 ao Km 172,6;

• SPA-021/060 – Rodovia Julio 
Fortes; Km 0 ao Km 8,8;

Todos os trechos contarão 
com viaturas de inspeção 24 ho-
ras por dia.

Os condutores poderão ainda 
consultar as condições de tráfego 

nas rodovias pelo telefone da Cen-
tral de Operação e Informação do 
DER, o 0800 055 5510, através dos 
boletins no site do órgão http://
www.der.sp.gov.br, na página @
viasder no Facebook e pelo Twit-
ter, seguindo o perfil @_dersp.

O Governo do Estado 
de São Paulo autorizou a 
contratação de 2.290 agen-
tes de organização escolar 
(AOEs) para atuarem em 
mais de 1,2 mil escolas es-
taduais. O despacho com 
a medida foi publicado na 
edição do Diário Oficial de 
quarta-feira (10).

Governo de São Paulo autoriza contratação 
agentes de organização escolar

Os profissionais serão chamados para iniciar atividades em 
mais de 1,2 mil escolas estaduais
Serão convocados os 

candidatos remanescen-
tes do concurso de agente 
de organização escolar de 
2018, obedecendo a ordem 
de classificação.

Os agentes serão chama-
dos pela Secretaria Estadu-
al da Educação para iniciar 
as atividades nas escolas 

estaduais que apresentam 
maior déficit desses pro-
fissionais em seus quadros, 
priorizando as escolas com 
menor nível socioeconômi-
co, segundo o inesp (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira). A convo-
cação será feita pelas dire-
torias regionais de ensino.

Os contratos terão vali-
dade de doze meses. O sa-

lário inicial com o abono 
complementar é de R$ 1.200 
mensais, além de auxílio 
transporte e alimentação.

Os contratados têm a 
responsabilidade de con-
trolar a movimentação dos 
estudantes nas dependên-
cias da escola, auxiliar a 
manutenção da disciplina 
geral e contribuir com a 
gestão escolar na organiza-
ção de atividades.

Agentes de trânsito estarão posicionados em trechos das estradas que dão acesso à região de Taubaté
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“Dia das Crianças”

“Dia das Crianças” movimenta 
comércio de Pindamonhangaba

Reparou em como os estabe-
lecimentos da região central da 
cidade estão mais coloridos nos 
últimos dias? Ou já se organizou 
para fazer um programa espe-
cial com a criançada no �im de 
semana?... O “Dia das Crianças” 
está chegando e vem mexendo 
no bolso dos pindenses. A�inal 
de contas, seja com presentes ou 
com passeios, a população tende 
a gastar um pouco mais do que o 
habitual nesta época do ano, para 
agradar os pequenos.

A expectativa da Associação 
Comercial e Industrial de Pinda-
monhangaba (Acip) é de uma ele-
vação entre 3 e 4% nas vendas. 
Normalmente, os setores mais 
bene�iciados são os de brinque-
dos, eletroeletrônicos, vestuá-
rios e calçados. Apesar disso, a 
procura por produtos mais per-
sonalizados corresponde a uma 
tendência de consumo. No caso 
de Anna Flávia Roth Ifemiuk, 
sua preferência de escolha para 
o presente dado à �ilha So�ia se 
volta ao aprendizado. “Pre�iro 
dar brinquedos educativos, que 
façam com que ela aprenda brin-
cando. Este tipo de material une 
a família”, a�irma a moradora do 
bairro Vila Rica. 

A jovem de 24 anos optou por 
um livro com fantoches e outro 
com histórias infantis, que pre-
tende ler ao colocar a menina 
de um ano de idade para dormir. 
Os artigos foram comprados em 
uma livraria do Shopping Pátio 
Pinda. O centro de compras e en-
tretenimento se prepara para um 
movimento maior neste �im de 
semana que engloba o dia 12 de 
outubro. Para 2019, o local está 

aguardando um aumento de �lu-
xo de cerca de 30% compara-
do ao mesmo período do ano 
passado.

Estratégias 
Para alavancar a saída de 

produtos e serviços, tanto o sho-
pping center quanto a organiza-
ção comercial da cidade contam 
com atrativos. A “Campanha Acip 
Vale Mais” sorteará quatro vale-
compras no valor de R$ 500 para 
os consumidores e outros quatro 
bene�ícios de R$ 150 para vende-
dores. Para participar, é preciso 
desembolsar, ao menos, R$ 40 
nas lojas associadas participan-
tes da promoção, preencher cor-
retamente o cupom e colocá-lo na 
urna até às 18h do dia 18 de ou-
tubro. No dia seguinte, acontece-
rá o sorteio na Praça Monsenhor 
Marcondes.

Considerada a terceira data 
mais importante para o comércio, 
o “Dia das Crianças” mobilizará 
atrações para o público infantil 
no Shopping Pátio Pinda, além de 
promoções em variados segmen-
tos. Neste sábado (12) e domingo 
(13), a Praça de Eventos terá dis-
tribuição de pipoca e algodão-do-
ce, apresentações teatrais, show 
de mágica, o�icinas, pintura de 
rosto, interação com personagens 
infantis e caça ao tesouro.

Solidariedade
A pequena So�ia não recebe 

presentes somente dos pais em 
datas comemorativas. Os avós e 
as tias da garotinha também gos-
tam de agradá-la. Infelizmente, 
esta não é a realidade de todas as 
crianças. Por isso, é comum cam-
panhas aparecerem para quebrar, 
em partes, o paradigma de consu-
mo e incentivar ações solidárias.

A loja Sodiê Doces realiza a 
troca de um brinquedo por uma 
fatia de bolo em prol do “Dia das 
Crianças”. Com o tema “Para toda 
criança comemorar um mundo 
mais doce”, o trabalho institucional 
da confeitaria acontece em todas 
as unidades da franquia, inclusi-
ve a de Pindamonhangaba. Cada 
cliente que doar um brinquedo 
novo ou usado em bom estado ga-
nha um pedaço de bolo de até 100 
gramas de qualquer sabor da linha 
tradicional. As doações são recebi-
das até o dia 12 de outubro.

Data comemorativa 
esquenta vendas e 
aumenta circulação de moradores por lojas

Segurança
Um levantamento feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola Paulista de Defesa do Consu-

midor do Procon-SP revela que entre os consumidores que costumam comprar brinquedos (687 pessoas) 
apenas 25,18% a�irmaram que nunca adquirem brinquedos sem o selo do Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), órgão responsável pela certi�icação de brinquedos no Brasil.

O restante dos entrevistados (74,82%) não considera prioridade observar se o brinquedo foi certi-
�icado pelo Inmetro. Sendo que, 19,65% a�irmaram que sempre obtêm brinquedos sem o selo, 28,24% 
compram sem o selo às vezes e 26,93% não sabem, pois não têm o hábito de checar.

Por medidas de segurança, a pindense Anna Flávia prefere impor alguns cuidados na hora de en-
tregar alguns objetos a sua �ilha. “Eu nunca restringi algum brinquedo ser dado como presente. Mas 
dependendo do que ela ganha, eu guardo e deixo para ela brincar com supervisão ou quando estiver 
maior”, pontua.

 Brinquedos são os artigos mais procurados nesta época

Lojas de Pinda esperam um crescimento de 3 a 4% nas vendas

 Fluxo de pessoas deve aumentar em 30% no Shopping Pátio Pinda

A pindense Sofi a Roth, de um ano de idade, 
já ganhou seu presente

 Dayane Gomes

Acervo pessoal

“Hoje em dia, as 
crianças preferem 

eletrônicos. Mas, por ela 
ser nova, quero evitar 

ao máximo. Até mesmo 
para ela poder aproveitar 

a infância como eu 
aproveitei a minha” - 

Anna Flávia Roth Ifemiuk, 
mãe da pequena So�ia

Colaborou com o texto: Dayane Gomes
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sociais
Fotos: arquivo pessoal

Sucesso

Diversas realizações na jornada artística de Mônica Alvarenga. A aniversariante 
do dia 13 de outubro se dedica a arte e tem produções difundidas ao lado do marido, 
Ederson Cleiton.

Felicidades

Jean Carlos fará 10 anos de idade no dia 14 de outubro. Ele 
recebe o carinho dos familiares, em especial da avó Mariza.

Força na careca

Muitas alegrias para Alessandro Vargas, que fez 
aniversário no dia 9 de outubro. Sua família e seus 
amigos lhe desejam saúde e paz.

Parabéns!

Cumprimentos especiais para João Biro. O pro�issio-
nal da área da Educação Física completa mais um ano 
de vida neste dia 11 de outubro.

Novo ciclo

Quem completou mais um ano de vida na última segunda-feira (7) 
foi a linda Aline Lima, que comemorou ao lado da família e de amigos. 
Todos desejam que seu novo ciclo seja repleto de luz, de bênçãos e de 
realizações. 

Sabedoria e paz

O próximo domingo (13) será de festa na casa da 
diretora pedagógica, Luciana de Oliveira Ferreira, que 
completa mais um ano de vida. Ela recebe os parabéns 
da sua �ilha Natália, dos seus pais Eloisa Helena e José 
Orlando, dos familiares e dos amigos, em especial da 
equipe da secretaria de Educação.

Tudo de bom!

Para a jornalista Lydia Simões, aniversariante dessa quinta-feira (10). Ela recebe o 
carinho do namorado Ivo, dos familiares, e de todos os seus amigos, em especial da Fer-
nanda, Bruna, Maura e Mayra e da equipe da Comadres Comunicação.
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