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‘Outubro Rosa’: Vila dos Afetos recebe 
atividades de conscientização

O ‘Outubro Rosa’ foi 
encerrado com chave 
de ouro na última ter-
ça-feira (29), com uma 
programação especial 
na Vila dos Afetos, em 
Moreira César. O even-
to foi uma parceria 
entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

PÁGINA 5

PrEVIsãO dO tEMPO 
PindamonHanGaBa
18º

28º
Pancadas de cHuva 
a Partir da tarde

uv 12
Fonte: CPtEC/INPE

PÁGINA 5

Papai Noel já tem data para 
chegar no “Pátio Pinda” 

O Shopping Pátio Pinda já agendou para o dia 10 de novembro 
(domingo), a chegada do Papai Noel, que descerá de helicóptero 
para fazer a alegria dos baixinhos.

Contrato para obras de 
cemitério e terminal rodoviário 
de Moreira César é assinado
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, nes-

ta sexta-feira (1º/11), a cerimônia de assinatura 
do contrato de início da construção do terminal 
rodoviário e do cemitério de Moreira César.

PÁGINA 3

PÁGINA 3

divulgação

PÁGINA 5

“Feste” começa na 
próxima semana

divulgação

Departamento de Trânsito apresenta 
projeto de semáforo para DER

A intenção é conseguir a aprovação para a 
implantação de semáforo na rotatória do 
Parque da Cidade.

PÁGINA 4

O entrevistado desta 
semana é Mário 
Augusto de Souza, 
diretor da ETEC – Escola 
Técnica Estadual João 
Gomes de Araujo. Há 
dez anos na instituição, 
Mário se vê, desde 
julho deste ano, à 
frente da escola que 
o acolheu em seu 
primeiro emprego e 
fala sobre os desafios 
da educação e da 
gestão escolar.

da Semanaentrevista
aiandra alves mariano
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Divulgação

Temos acompanhado o de-
sastre das manchas de óleo que 
aparecem nas praias do nordeste 
brasileiro. Dizem que o óleo não é 
nosso. Dizem que sabem de quem 
é, mas não sabem como chegou 
até nós.

O pouco que sabemos é que é 
um grande desastre e não há pro-
tocolos no mundo para recupera-
ção deste desastre e estão lidan-
do com isso de forma totalmente 
empírica.

Algo que precisa ser dito que 
além dos inúmeros pro�issionais, 
e mais recentemente a entrada 
dos militares de diversas forças 
para ajudar na limpeza, mas o 
grande braço forte desta limpeza, 
tem sido os voluntários. 

Das mais diversas idades, de 
ambos os sexos, com conheci-
mento ou não, literalmente co-
locam a mão no óleo, correndo 
risco de contaminação, mas sem 
esmorecer eles têm colaborado 
sobremaneira para eliminar a po-
luição das areias das praiais e das 
raízes dos manguezais, berço de 
nossa fauna marinha.

Os voluntários, mais uma vez 
de forma invisível e sem o devido 
mérito, não por ego, mas por mé-

Voluntário e sua importância
Imagem: Reprodução/Internet

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.

rito, o trabalho voluntário deve ser 
anunciado, para mostrar seu valor 
e poder e o quanto pode interferir 
positivamente na sociedade.

O trabalho voluntário, neste 
episódio e em outros, como bru-
madinho, inundações de São Luiz 
do Paraitinga, de Ilhota, queda do 
prédio em Fortaleza, entre cente-
nas de outras tragédias, eles esta-
vam lá, alguns de forma inopor-
tuna, mas na sua grande maioria 
mão de obra, sem nome na maio-
ria das vezes, são fundamentais 
para o resgate e auxilio as forças 
o�iciais do país.

Este texto é minha homena-
gem a esses incansáveis volun-
tários que deixam seus afazeres, 
sua vida, família em busca de 
ajudar a sociedade e o mundo em 
que escolheu viver.

Aos voluntários brasileiros, 
muito obrigado por existir e es-
tar sempre dispostos a melhorar 
e cuidar do nosso planetinha.

Aos que ainda não são volun-
tários o meu desejo de que se 
estimulem por estas histórias 
e queria conhecer mais sobre o 
trabalho voluntário e se engajar 
em um.

Mobilizações do 
‘Novembro Azul’

As programações do “Outubro Rosa” estão 
chegando ao �im, mas a campanha ‘Novembro 
Azul’ já tem atividades neste �im de semana em 
Pindamonhangaba. 

A iniciativa que trabalha a conscientização sobre 
o câncer de próstata terá, neste sábado (2), uma 
mobilização na praça Monsenhor Marcondes para 
abertura o�icial da campanha.

Diversas atividades estão programadas, entre 
elas uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. 
Toda a população está convidada a participar do 
evento e levar seu apoio a essa causa.

Tumor que acomete homens, principalmente, 
acima dos 45 anos de idade, o câncer de próstata, 
quando diagnosticado ainda na fase inicial, tem 
cura. De acordo com especialistas, o diagnóstico 
precoce é fundamental para o controle e a cura da 
doença. 

Em Pindamonhangaba, durante o mês, os postos 
de saúde vão oferecer orientações e auxílio aos 
pacientes e familiares.  

A prevenção ainda é o melhor remédio!

Atleta pindense vence 
campeonato de jiu-jitsu

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

No último domingo (27), a  
atleta pindamonhangabense 
Isabela Nogueira  conquistou 
medalha de ouro na compe-
tição de jiu-jitsu “Super Chal-
lenge BJJ”, categoria “Infanto-
juvenil A”, evento ocorrido no 
Tênis Club em São José dos 
Campos.

Esse foi o primeiro campe-

onato de Isabela com a faixa 
laranja. Como resultado, a lu-
tadora conquistou o primeiro 
lugar no pódio e agradeceu 
pelo apoio. “Agradeço a minha 
família e as minhas equipes 
por todos ensinamentos, vin-
dos dos meus senseis Dênis 
e Marcos Monteiro. Agradeço 
também a minha coach Simo-
ne Frasson, que esteve traba-
lhando meu psicológico antes 
do campeonato”, a�irmou.

Prefeitura inicia programação 
do ‘Novembro Azul’

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba promove, neste sábado (2), 
uma mobilização na Praça Mon-
senhor Marcondes para abertura 
o�icial da campanha ‘Novembro 
Azul’ - mês em que se dá a cons-
cientização acerca do câncer de 
próstata, na cidade.

O evento no centro de Pin-
damonhangaba contará com a 
equipe de nutrição da Etec João 
Gomes de Araújo que fará orien-
tações nutricionais, cálculos de 
IMC, além de orientações sobre a 
saúde masculina. Haverá, ainda, 
a apresentação musical da du-
pla sertaneja Ademar e Ademir. 
O ponto alto do evento será uma 
caminhada com saída às 9 horas, 
pelas ruas do centro da cidade. 
Toda a população está convidada 

a participar do evento e levar seu 
apoio a essa causa.

O câncer de próstata é um tu-
mor que acomete homens, prin-
cipalmente os que têm mais de 
45 anos. Quando diagnosticado 
ainda na fase inicial, pode ser 
curado. Já em casos de estágio 
avançado, a possibilidade de 

que o paciente sobreviva é pe-
quena. Por isso, o diagnóstico 
precoce é muito importante 
para o controle e cura da do-
ença. Durante o mês, todos os 
postos de saúde da cidade esta-
rão preparados para orientar e 
receber os pacientes nesta cam-
panha tão importante.

Cpic realiza palestra sobre constelação familiar
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva
Na próxima segunda-feira 

(4), o Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Complementa-
res) promoverá uma palestra 
sobre a constelação familiar 
e sistêmica, das 13h30 às 16 
horas, o momento será minis-
trado por Dimas Oliveira.

O conceito “constelação 
familiar” trata-se de uma 
ferramenta terapêutica, de-
senvolvida pelo alemão Bert 
Hellinger. Por meio dela, é 
possível ver os emaranhados 
de cada pessoa, ligados aos 
seus ancestrais, e, inconscien-
temente, podem desenvolver 
sintomas e padrões de com-
portamento que impeçam a 
pessoa de ter uma vida mais 
harmônica, �luida e livre. A 
proposta desta terapia se vol-
ta a permitir que a ordem do 
sistema familiar seja reorga-

nizada, para que a pessoa que 
está sendo constelada possa se-
guir seu próprio destino.

A constelação familiar con-
siste em um trabalho que leva 
a vida adiante, que ajuda a me-
lhorar e curar relacionamentos, 
que fortalece a pessoa em seu 
lugar dentro da família e do 
trabalho, que auxilia no desblo-
queio de desequilíbrios envol-
vendo a saúde, as �inanças, a 

vida pro�issional e as relações 
afetivas.

Haverá, ainda, duas conste-
lações (sorteio), e os interes-
sados em participar da terapia 
devem fazer a inscrição pelo 
telefone 3642-2420. A terapia 
é aberta ao público e o Centro 
de Práticas Integrativas e Com-
plementares �ica na rua Dr. José 
Luiz Cembranelli, 1.005, no Par-
que das Nações.

Divulgação

Divulgação

Ferramenta 
terapêutica visa 
reorganização e 

harmonia
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A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza, nesta sexta-feira 
(1º/11), a cerimônia de assinatura 
do contrato com a empresa vence-
dora da licitação, a Convale Cons-
trutora, para que seja dado início 
à ordem de serviço para a constru-

Contrato para obras de cemitério e terminal 
rodoviário de Moreira César é assinado

ção do terminal rodoviário e do ce-
mitério de Moreira César.

O evento será realizado na 
Vila dos Afetos, em Moreira Cé-
sar, às 10 horas, com a presen-
ça do prefeito Isael Domingues 
e representantes da empresa, 

além de demais autoridades do 
município.

O terminal rodoviário será 
construído próximo à entrada 
do Vale das Acácias, ao lado da 
Vila dos Afetos. O investimento 
nesta obra é de R$ 2.786.976,05.

Já o cemitério de Moreira César 
(1ª fase) será construído na ave-
nida Nilceia Aparecida Borges de 
Freitas, no Laerte Assunção e o in-
vestimento é de R$ 1.266.431,05.
“Essas obras eram uma solicita-
ção antiga da população e vêm 

para solucionar problemas crô-
nicos do distrito. Agora, nossa 
administração está conseguindo 
colocar em prática e cumprir o 
compromisso com os moradores 
da região de Moreira César”, a�ir-
mou o prefeito.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Habitação, está cons-
truindo mais 256 apartamentos 
no Loteamento Karina, em Mo-
reira César. A iniciativa se dá pelo 
convênio entre a CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano) e o Governo 
Estadual.

Serão 16 blocos de aparta-
mentos para atender a popu-
lação residente do município.
A 1ª fase da contratação conta 
com 3 blocos (40 apartamentos), 
com previsão máxima de entre-
ga até outubro de 2020; e a 2ª 
fase com 13 blocos (216 aparta-
mentos) e previsão para 2021.
No total, serão 256 unidades 
para famílias residentes em Pin-
da há mais de 3 anos, com ren-

Distrito receberá 
256 apartamentos

da familiar de 1 a 10 salários 
mínimos. Dentro disso, existe a 
porcentagem que deve ser des-
tinada ao idoso, ao portador 
de de�iciência e uma cota para 
policiais, visando à segurança 
pública do empreendimento.  
Para o secretário de Habitação, 
Marcelo Martuscelli, “com esse 
convênio será possível contem-
plar aproximadamente 250 famí-
lias que hoje necessitam de uma 
moradia. São apartamentos de 
qualidade, dentro de um critério 
estabelecido pela CDHU que, além 
de trabalhar a dignidade das fa-
mílias, estamos cumprindo um 
dever do estado, que é a garantia 
institucional ao direito à moradia. 
Então, o município participa des-
se momento como parceiro prin-
cipal do Governo do Estado nesse 
bene�ício que combate o dé�icit 
habitacional da cidade”. 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na manhã dessa quinta-feira 
(31), a Secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento de 
Trânsito, protocolou o pedido de 
semáforo na rotatória do Parque 
da Cidade. De acordo com infor-
mações da Prefeitura, o proce-
dimento passa por estudos para 
que a melhoria seja realizada.

Localizada entre ao 
Parque da Cidade e o 
hipermercado Tenda, 
a rotária é apontada 
como um ponto críti-
co no trânsito da cida-
de, motivo pelo qual a 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba solicitou 
um estudo de viabi-
lidade técnica sobre 
essa melhoria. No últi-
mo mês, o prefeito Isa-
el Domingues recebeu 
em seu gabinete os 
técnicos da Secretaria 
de Segurança e Depar-
tamento de Trânsito 
juntamente com Ale-

Departamento de Trânsito 
apresenta projeto para 
aprovação do DER

SEGURANÇA

Guarda Civil de Pindamonhangaba 
captura procurado pela Justiça

A Guarda Civil Metropolitana 
de Pindamonhangaba capturou, 
nesta semana, um foragido da Jus-
tiça. Os Guardas Municipais Evaldo, 
Mateus, Oswaldo Calado e Cícero 
Machado em patrulhamento na rua 
Major José dos Santos Moreira, re-
gião central da cidade, reconhece-

ram o homem, de 44 anos, que era 
procurado pela Justiça.

De acordo com informações da 
equipe, eles encaminharam o ho-
mem à Delegacia de Polícia, que 
lavrou a ocorrência de captura de 
procurado, deixando o mesmo à 
disposição da Justiça. 

A intenção é conseguir a aprovação do DER 
para a implantação de semáforo na rotatória do 
Parque da Cidade

xandre Zum Winkel, da empresa 
Tranzum Planejamento e Consul-
toria de Trânsito.

De acordo com a diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, a empre-
sa contratada para elaboração do 
projeto técnico da rotatória con-
cluiu os trabalhos, os quais foram 
avaliados pela Secretaria de Se-
gurança através Departamento 
de Trânsito, e posteriormente foi 
entregue ao DER (Departamento 

de Estradas e Rodagem) para de-
vida avaliação técnica e autoriza-
ção para execução.

“Por tratar-se de um trecho de 
ligação das vias municipais com a 
rodovia do DER é necessária essa 
avaliação conjunta com órgão do 
estado, porém as obras e insta-
lação dos equipamentos sema-
fóricos será toda executada pela 
Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba”, conclui a diretora. 

Divulgação

Divulgação
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da Semanaentrevista

1500 alunos
20 funcionários
109 professores
11 cursos na unidade em 2020
3 cursos descentralizados
545 vagas para cursos técnicos gratuitos em 2020
Endereço: R. Prof. José Benedito Cursino, 75 , Boa Vista

RAIO-X DA EtEc pInDA

Aiandra Alves Mariano

TN: Como é para você, fazer 
a gestão da Etec, uma escola 
tão tradicional e com tantos 
alunos?

A Etec João Gomes de Araújo é 
uma das mais tradicionais escolas 
da cidade,  fundada em 1931. 
Hoje atendemos cerca de 1.500 
alunos  em diversos cursos gratui-
tos. É um grande desafio!

Atualmente sofremos o impac-
to de uma massa de novas escolas 
que oferecem todos os tipos e 
modalidades de cursos técnicos 
e profissionalizantes. O maior 
diferencial é que nosso índice de 
inclusão no mercado de trabalho 
é muito bom. Contamos com um 
número muito pequeno de evasão 
escolar. Nossos professores são 
extremamente qualificados. São 
mestres, doutores e doutorandos. 
O Centro Paula Souza (CPS), res-
ponsável pela gestão das Etecs no 
Estado, investe muito em práticas 
inovadoras, empreendedoras e 
isso me faz acreditar que o ensino 
na nossa escola sai à frente de 
muitas.

TN: Os professores são, en-
tão, a principal ferramenta de 
ensino da Etec Pinda?

Sem dúvida! De dez anos pra 
cá, recebemos um time de profes-
sores muito jovens, bem quali-
ficados, iniciando na carreira 
com muita garra. O que chama a 
atenção é que eles vêm com mui-
tas ideias e possibilidades, para 
fazer algo novo. Quando chegam, 
se encontram com professores 
que já estão aqui há mais tempo e 
que têm muita bagagem e mui-
to conhecimento e que também 
buscam se reciclar a cada dia. E 
há uma troca constante de experi-
ência e aprendizado. Essa mistura 
tem gerado os melhores frutos 
para nossos alunos.

TN: Quais são os projetos 
futuros da Etec Pinda?

O entrevistado desta semana é 
Mário Augusto de Souza, diretor da 
Etec – Escola Técnica Estadual João 
Gomes de Araujo. Há dez anos na 
instituição, Mário se vê, desde julho 
deste ano, à frente da escola que o 
acolheu em seu primeiro emprego e 
fala sobre os desafios da educação e 
da gestão escolar.

(por Aiandra Alves Mariano)

No momento, estamos muito 
focados no vestibulinho para o 
próximo semestre, que está em 
período de inscrições. Mas tam-
bém há outras frentes de traba-
lho. Estamos passando por um 
período de expansão, com novos 
projetos do CPS com a Secretaria 
Estadual de Educação, como o 
Novotec Integrado, um progra-
ma que vai atender duas escolas 
em Pindamonhangaba, levando 
cursos técnicos para alunos que 
estudam o Ensino Médio Regular. 
Neste projeto, os professores da 
Etec  é que irão lecionar as maté-
rias técnicas nestas escolas. Além 
disso, tem o Via Rápida, progra-
ma  de qualificação profissional 
de curta duração, voltado para 
pessoas desempregadas, cujas au-
las também são ministradas pelos 
nossos professores.

TN: Quantas vagas e quan-
tos cursos técnicos são ofere-
cidos pela Etec Pinda para o 
primeiro semestre de 2020?

São 440 vagas na nossa uni-
dade, sendo 160 na modalidade 
Ensino Técnico Integrado ao Mé-
dio, em período integral, para os 
cursos de Administração, Desen-
volvimento de Sistemas, Mecânica 

e Nutrição e Dietética. Quarenta 
vagas para Ensino Médio com Ha-
bilitação Profissional de Técnico  
em Serviços Jurídicos, no período 
da tarde, que é uma novidade na 

modalidade meio período, pois só 
tinha em regime integral.

Para o período da noite são 
200 vagas distribuídas nos Cur-
sos Técnicos de Administração; 

Cozinha (Gastronomia);  Infor-
mática para Internet, que é um 
curso novo; Mecânica; e Serviços 
Jurídicos.

E  temos também o curso 
semipresencial de Técnico em 
Administração, com quarenta 
vagas e aulas aos sábados.

Além disso, 70 vagas na 
unidade descentralizada Rubens 
Zamith, em Moreira César, para 
os cursos técnicos em Adminis-
tração e Contabilidade; e 35 
vagas para Técnico em Adminis-
tração na unidade descentrali-
zada Alzira Franco, no Alto do 
Tabaú. Os três cursos no período 
noturno.

As inscrições podem ser feitas 
até o dia 12 de novembro, pelo 
site www.vestibulinhoetec.com.
br

TN: Qual é a sua formação?
Minha formação é em Direi-

to. Concluí em 2008 na Unisal.  
Comecei a advogar e logo prestei 
concurso para Etec, porque a 
área da Educação sempre me 
encantou. Fiz especializações em 
Direito e mestrado na temática 
de Educação juntamente com a 
segunda graduação, que foi Pe-
dagogia, pela Unitau. Minha dis-
sertação de mestrado foi sobre 
“Direito em Educação e Violência 
nas Escolas – a Justiça Restaura-
tiva como Estratégia para Con-
tenção e Prevenção de Conflitos”. 
Aqui na escola já temos algumas 
ações baseadas neste trabalho 
que apresentei. Agora estou fina-
lizando uma pós-graduação em 
Gestão Escolar.

TN: E como você ingressou 
na Etec?

Estou na Etec há 10 anos,  e 
na direção da unidade desde 
julho deste ano. Sempre gostei 
de sala de aula. E em 2008 pres-
tei concurso para professor do 
curso de Serviços Jurídicos. De-
pois fui  coordenador de curso 
e coordenador de prédio numa 
unidade descentralizada.

Em 2018, me inscrevi no 
processo seletivo para diretor da 
escola. São várias etapas de qua-
lificação. Prova escrita, desenvol-
vimento de projetos,  entrevistas, 
análise de currículo. Depois há 
um processo eleitoral na escola, 
que aconteceu  em maio deste 
ano, quando os três nomes mais 
votados formam uma lista trípli-
ce da qual o Centro Paula Souza 
escolhe o diretor. Fui o mais vo-
tado na escola, entre professores, 
funcionários e alunos e depois da 
análise do CPS, fui o escolhido e 
assumi o cargo em julho.

TN: Qual a sua relação com 
a cidade Pindamonhangaba?

Sou nascido e criado em Pin-
damonhangaba. Toda a minha 
família é daqui e tenho uma 
grande paixão pela Etec porque 
conheço desde criança e foi meu 
primeiro emprego formal após 
a faculdade.  Enxergo a escola 
como instrumento de mudança 
de uma sociedade. Neste contex-
to, a Etec é uma grande potên-
cia em nossa cidade e nosso 
papel é saber explorar bem toda 
essa potencialidade.

O mais legal no meu traba-
lho é o contato com o aluno, a 
conversa com essa geração que 
é cheia de ideias. Essa troca de 
informação é fundamental para 
o meu trabalho, que é contri-
buir para formação profissional 
desses jovens, mas também de 
ter um papel, como educador, no 
surgimento de cidadãos cons-
cientes e comprometidos com a 
sociedade em que estão inseri-
dos. Essa é a missão da Etec, que 
eu levo muito a sério.

Divulgação

Aiandra Alves Mariano

Arquivo pessoal
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“Feste” começa na próxima semana

Peça ‘De Malas Prontas’, do grupo Pé de Vento

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Pindamonhangaba 
se prepara para o mais 
tradicional “Festival de 
Teatro” da região. A Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dará início, na 
próxima quinta-feira (7), à 
41ª edição do Feste (Festi-
val Nacional de Teatro). O 
evento contará com uma 
programação até o fim da 
primeira quinzena de no-
vembro, além de palestras e 
workshops.

De acordo com os 
organizadores, a edição 
de 2019 do Feste terá seis 
espetáculos adultos, quatro 
espetáculos infantis, quatro 
espetáculos de rua e cinco 
espetáculos convidados, 
somando 21 peças, em nove 
dias de apresentações nos 
seguintes locais: Teatro 
Galpão, Parque da Cidade, 
Museu Histórico, CEU das 

“Caminhada Rosa” foi uma das atividades

Vila dos Afetos 
conclui atividades 
do ‘Outubro Rosa’

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O ‘Outubro Rosa’ foi en-
cerrado com chave de ouro 
na última terça-feira (29), 
com uma programação es-
pecial na Vila dos Afetos, 
em Moreira César. O even-
to foi uma parceria entre o 
Fundo Social de Solidarie-
dade e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

As atividades começa-
ram ainda bem cedo, com 
a tradicional ‘Caminha-
da Rosa’, promovida pelo 
grupo Terapia e Lazer, que 
contou com dezenas de 
mulheres que levaram a 
conscientização pelas ruas 
do distrito.

Ao retornarem, houve 

uma palestra e dinâmi-
ca geral, além de um coffe 
break oferecido pelo Fundo 
Social, e um show bastante 
animado com o músico pin-
damonhangabense Wagner 
Muzak.

De acordo com o as-
sessor de eventos da Pre-
feitura, Ricardo Flores, a 
programação da campanha 
‘Outubro Rosa’ está cada 
vez mais elaborada, para 
que alcance mais pessoas, 
devido a grande importân-
cia do tema.  

A programação do ‘Ou-
tubro Rosa’ foi oficialmente 
encerrada às 16 horas, com 
a missa na Paróquia São Vi-
cente de Paulo.

O evento contou com 
a presença da presidente 

do Fundo Social de Solida-
riedade, Claudia Domin-
gues, do prefeito Isael Do-
mingues, do subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
de Paula, a presidente do 
grupo Terapia e Lazer, Ana 
Maria, entre outras autori-
dades.

Para a presidente do 
FSS, Claudia Domingues, o 
‘Outubro Rosa’ é uma cam-
panha muito importante. 
“Ter um mês dedicado para 
a conscientização e a pre-
venção do câncer de mama 
e do câncer de colo de úte-
ro é de grande importância 
para que as mulheres tirem 
um tempo para cuidar de 
si mesmas. A prevenção 
ainda é o melhor remédio”, 
lembrou.

Artes e Bosque da Princesa. 
Todos com entrada gratuita.

A Secretaria de Cultura 
e Turismo Pindamonhan-
gaba destaca que o objetivo 
do festival é de estimular 
os grupos de teatro em 
atividade no país, revelar 
novos talentos e promover 
o intercâmbio cultural.

Todas as apresentações 
são gratuitas, porém para 
os espetáculos no Teatro 
Galpão é necessário retirar 
o ingresso com antecedência 
na bilheteria do teatro. As 
apresentações com horários 
e locais podem ser conferidas 
no site oficial da prefeitura, o 
www.pinda.sp.gov.br. 

Papai Noel já tem data para 
chegar no “Pátio Pinda” 

O Natal já está se 
aproximando e para 
começar a envolver as 
pessoas no clima da épo-
ca mais mágica do ano, 
o Shopping Pátio Pinda 
já agendou para o dia 10 
de novembro (domingo), 
a chegada do Papai Noel, 
que descerá de helicóp-
tero para fazer a alegria 
dos baixinhos.

A festa começa às 13 
horas com distribuição 
de pipoca e algodão-do-
ce, brinquedos infláveis 
e personagens natalinos 
para alegrar aos pre-
sentes. A programação 
ainda reúne diversas 
atrações, como apre-
sentações do Projeto 
Guri e do grupo Dancing 
Soul, que faz uma linda 
apresentação de dança, 
seguido do espetácu-
lo Frozen “Especial de 
Natal”.

A sequência de ativi-
dades segue com perfor-
mances de dança com o 
grupo Instintos Urbanos 
e o Ballet Julia Pyles, 
trazendo uma junção de 
ritmos para agradar a 
todos os gostos. A Pa-
rada de Natal começa 
às 15h30, seguida da 
grande chegada do “Bom 
Velhinho” e seu tradicio-
nal passeio pelo shopping 
(confira a programação 

completa abaixo). Todos 
os eventos são gratuitos 
e acontecem no estacio-
namento do centro de 
compras.

Decoração 

Para este ano, a deco-
ração especial do Sho-
pping será com o tema 
“Natal Delicioso”, que 
promete transformar a 
Praça de Eventos em um 
verdadeiro mundo encan-
tado de doces e diversões. 
O espaço, todo revestido 
de grama sintética, conta 
com escorregador, pisci-
na de marshmallow de 

pelúcia e espuma, ban-
cos para sentar, xícaras 
gigantes de “gira-gira”, 
árvores de pirulito, de 
cascão e de biscoito, o 
‘Trono do Papai Noel’ e 
o ‘Correio do Noel’, além 
da grande árvores no 
centro da decoração 
com 7 metros de altura, 
que terá um escorrega-
dor dentro dela para 
a alegria da garotada. 
O shopping ainda terá 
uma iluminação especial 
em sua fachada externa 
e a decoração completa 
segue no centro de com-
pras e lazer até o dia 5 
de janeiro.

A grande festa acontece no dia 10 de 
novembro (domingo), no estacionamento do 
centro de compras e lazer, e marca também 
a estreia da decoração “Natal Delicioso”, que  
garantirá muita interação para a criançada

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Foto: Divisão de Comunicação/CVP
Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
quarta-feira, dia 30 de outubro, 
a 38ª Sessão Ordinária de 2019. 
Constou na pauta dos trabalhos, 
quatro projetos de Lei, todos 
aprovados por unanimidade 
pelos parlamentares presentes.

O Projeto de Lei n° 168/2019, 
de autoria do vereador Roder-
ley Miotto (PSDB), foi o primei-
ro projeto aprovado, onde insti-
tuiu o “Setembro Amarelo”, este 
que tem como objetivo prestar 
auxílio às pessoas e, consequen-
temente, prevenir o suicídio. O 
período foi escolhido porque 
10 de setembro é o Dia Mun-
dial de Prevenção do Suicídio. 
O objetivo é que neste mês pos-
sam falar, discutir e promover 
eventos que abram espaço para 
debates sobre suicídio, além de 
divulgar o tema e alertar a po-
pulação sobre a importância de 
sua discussão O Setembro Ama-
relo foi Iniciado no Brasil pelo 
CVV (Centro de Valorização da 
Vida), CFM (Conselho Federal 
de Medicina)e ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria. O CVV 
— Centro de Valorização da 
Vida (uma das principais mobi-
lizadoras do Setembro Amare-
lo) é uma entidade sem fins lu-
crativos que atua gratuitamente 
na prevenção do suicídio desde 
1962. Lembramos que o Centro 
de Valorização da Vida — CVV 
realiza serviços de utilidade 
pública e está ligado ao Minis-
tério de Saúde, e realiza apoio 
emocional e prevenção do sui-
cídio, atendendo voluntária e 
gratuitamente todas as pessoas 
que querem e precisam conver-
sar, sob total sigilo por telefone, 
e-mail e chat 24 horas todos os 
dias. Logo, o horário de atendi-
mento é diário, havendo a opção 
de ligar para o número 188 (24 
horas). A aprovação deste pro-
jeto de lei, vem em benefício de 
um grande número de pessoas, 
notadamente daquelas que so-
frem pelos malefícios oriundos 
de suicídio. 

A segunda propositura 
aprovada, o Projeto de Lei n° 
178/2019, de autoria do vere-
ador Carlos Moura – Magrão 
(PR), que denomina de Guilher-
me Evaristo Boani o espaço da 
Feira Livre, junto ao mercado 
municipal.

Guilherme Evaristo Boani
Nasceu em 1934, na cida-

Câmara institui com aprovação unânime Dia 
Municipal do Idoso e o Setembro Amarelo, 

para ajudar na prevenção ao suicídio
Espaço da Feira Livre, no Mercado Municipal, é denominado de Guilherme Evaristo Boani. Também foi 
aprovada alteração em Lei que dispõe sobre a denominação de logradouros e edificações públicas

de de Aceburgo, Minas Gerais. 
Filho de pais italianos, saiu de 
casa aos 13 anos em busca de 
uma vida melhor, aos 18 anos 
veio a sofrer um acidente de 
trabalho com um trator de es-
teira, tendo como consequência 
a perda da sua perna direita. Na 
década de 1960 veio a residir 
em Pindamonhangaba onde se 
casou aos 24 anos com Vanda 
Soares, com quem teve sete fi-
lhos: Francisco Carlos, Valdir 
Evaristo, Luiz Henrique, Car-
los Alberto, Ana Lucia, Valmir 
Antônio e Jefferson Luiz. Com 
o fim da união em 1976 aos 42 
anos, ficou responsável pelos 
sete filhos, sendo que o caçula 
tinha apenas 8 meses, assumin-
do o compromisso de cuidar 
dos filhos sozinhos apenas com 
uma renda de um salário-mí-
nimo. Com as dificuldades fi-
nanceiras, para complementar 
a renda, começou a trabalhar 
em diversos outros ofícios, foi 
feirante na feira livre, do mer-
cado municipal, guarda no co-
meço da construção do centro 
comercial, o primeiro guarda-
dor de bicicletas, atrás da esco-
la do Pujol, no fim do viaduto, 
onde seus clientes-alvo eram 
as pessoas que iam fazer a fei-
ra, todos os sábados. Também 
foi guardador de bicicletas na 
Igreja São Benedito, aos domin-
gos nos horários de missa. Mes-
mo sem uma perna, trabalhava 
abrindo poços artesianos, tudo 
para que seus filhos não passas-
sem dificuldades. Veio a falecer 
no dia 5 de agosto de 2018 aos 
84 anos, vitima de uma AVC na 
Santa Casa de Pindamonhan-
gaba. Guilherme Evaristo Bo-
ani, não foi um herói nacional 
e nem mesmo conhecido mun-
dialmente, mas foi um grande 
guerreiro, exemplo de vida a ser 

seguido, um pai magnífico, um 
grande herói.

Também foi aprovado o Pro-
jeto de Lei n° 182/2019, de au-
toria da vereadora Gislene Car-
doso – Gi (DEM), que Institui no 
Calendário Oficial do Município 
de Pindamonhangaba o Dia Mu-
nicipal do Idoso, a ser come-
morado anualmente no dia 1º 
de outubro. A autora justificou 
que seu projeto quem tem por 
objetivo instituir no calendário 
oficial do município de Pinda-
monhangaba o Dia do Idoso, 
visando conscientizar as pes-
soas a promover a garantia dos 
princípios fundamentais do di-
reito do Idoso. No 1° dia do mês 
de outubro celebra-se o Dia do 
Idoso no Brasil. Até 2006, o Dia 
do Idoso era comemorado no 
dia 27 de setembro. Isso porque 
em 1999, a comissão pela Edu-
cação, do Senado Federal, havia 
instituído tal data para reflexão 
sobre a situação do idoso na 
sociedade, ou seja, a realidade 
do idoso em questões ligadas à 
saúde, convívio familiar, aban-
dono, sexualidade, aposenta-
doria etc. No dia 1° de outubro 
de 2003, foi aprovada a Lei n° 
10.741, que tornou vigente o 
Estatuto do Idoso. Pelo fato de 
o Estatuto ter sido instituído 
em 1° de Outubro, em 2006 foi 
criada uma outra lei (a Lei n° 
11.433, de 28 de Dezembro de 
2006) para transferir o Dia do 
Idoso para 1° de outubro. Vale 
salientar que desde 1994, com 
a Lei n° 8.842, o Estado brasi-
leiro já havia inserido a figura 
do idoso no âmbito da política 
nacional, dado que essa lei cria-
va o Conselho Nacional do Ido-
so. O fato é que, com a criação 
do Estatuto do Idoso, em 2003, 
o Brasil começou a incorporar à 
sua jurisprudência, resoluções 

 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA DE 
VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população em geral, para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA referente ao Projeto de Lei n° 187/2019, que “Estima a receita e fi xa a despesa do Município para o 
exercício de 2020”, a ser realizada no dia 11 de novembro do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – 
Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

 Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2019.

Vereador Janio Ardito Lerario
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

 EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2019

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto Pregão Presencial nº 03/2019, 
com encerramento dia 14/11/2019, às 08h30min, com objetivo de contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de sistema de gestão do 
processo legislativo, com licença GNU/GPL e fornecimento de código-fonte, incluindo instalação de infraestrutura 
de servidores, conversão de dados, treinamento e transferência de conhecimento tecnológico, na Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça, Pindamonhangaba, 
SP, CEP 12400-900, telefone (12) 3644-2250, por um período de 12 (doze) meses. Mais informações no referido 
endereço, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, também 
estará disponível pelo portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

 LEI N.º 6.284, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifi ca, e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei n° 132/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi  Moreira)

 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber 
que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a 
seguinte Lei:
 Art. 1º Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, hotéis, motéis e vendedores ambulantes do 
Município de Pindamonhangaba, estão proibidos de fornecer a seus clientes copos, pratos, talheres e agitadores 
para bebidas, de plásticos descartáveis ou de uso único.
 Art. 2º Em lugar dos produtos plásticos poderão ser fornecidos outros com a mesma função, em 
materiais biodegradáveis, compostáveis e/ou reutilizáveis, a fi m de permitir a reciclagem e impulsionar a transição 
para uma economia circular.
 Art. 3° Para efeito desta lei entende-se por:
 I- Plástico: material composto de um polímero ao qual podem ter sido acrescentados aditivos ou outras 
substâncias, e que funciona ou pode funcionar como principal componente estrutural de produtos fi nais;
 II- Produto de plástico de uso único: produto fabricado total ou parcialmente a partir de plástico, e que é 
concebido, projetado ou colocado no mercado para ser utilizado uma única vez, por um curto espaço de tempo, antes 
de ser descartado;
 III- Economia circular: modelo de negócios e de desenvolvimento econômico alternativo ao modelo 
linear (extrair, produzir, descartar), orientado pelos princípios:
 a) preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques fi nitos e equilibrando os fl uxos de 
recursos renováveis;
 b) otimizar a produção de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais no mais alto 
nível de utilidade o tempo todo, tanto no cilo técnico quanto no biológico;
 c) fomentar a efi cácia do sistema, revelando as externalidades negativas e excluindo-as dos projetos.
 Art. 4º O descumprimento da presente Lei sujeitará o infrator:
 I- quando da primeira fi scalização ao estabelecimento descrito no artigo 1° ser-lhe-á aplicada a pena de 
advertência;
 II- quando da ocorrência da segunda fi scalização multa equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba;
 III- quando da terceira fi scalização multa equivalente a 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba e suspensão do alvará de funcionamento, até a comprovação do cumprimento desta Lei.
 Art. 5° Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
 
  Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2019.
 

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC
PRESIDENTE

 

ORDEM DO DIA
39ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 04 de novembro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 75/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que 
“Denomina de Rua Antão Abade Marques a Rua 02 do Loteamento Viver Melhor, localizado 
no bairro Araretama, e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 167/2019, do Vereador Roderley Miotto, que “Institui e inclui no Ca-
lendário Oficial de eventos do município de Pindamonhangaba, a SEMANA LIXO ZERO e 
dá outras providências”. (Apresentado Substitutivo)
III. Projeto de Lei n° 181/2019, do Poder Executivo, que “Reestrutura e moderniza o programa 
de concessão de bolsas universitárias, criando o Programa Universitário de Pindamonhangaba 
– UNIPINDA, e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. Marcos Roberto de Souza
  Assunto: Auxílio para a Corporação Musical Euterpe.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 75/2017 - Trata-se de projeto de 
denominação de logradouro público conforme descrito na sua ementa.
Projeto de Lei nº 167/2019 - O presente projeto diz respeito a Política pública de fomento 
à preservação do meio ambiente em Pindamonhangaba, e tem por finalidade propor novas 
abordagens para a gestão de resíduos sólidos da cidade, devido a necessidade e demanda 
existente no município, seja de ordem doméstica, comercial ou industrial. Essa semana 
denominada “Semana Lixo Zero” estimulará a população a refletir sobre seu estilo de vida que 
envolve práticas da correta destinação de resíduos que favorecem a sustentabilidade ambiental 
e os ciclos naturais. A criação dessa semana também objetiva reduzir significativamente o 
volume de material enviado ao aterro sanitário, ou outras áreas de disposição final do 
município, promovendo a recuperação desses resíduos através da reutilização, reciclagem e 
compostagem.
Projeto de Lei nº 181/2019 - A reestruturação proposta foi elaborada a partir da análise dos 
setores envolvidos no acompanhamento do programa, para melhor execução do programa 
e visando reestrurar e modernizá-lo, assegurando avanços e melhor desenvolvimento. A 
quantidade de bolsas de estudo a ser concedida, anualmente, será determinada de acordo 
com o valor previsto na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, para 
o exercício vigente, em conformidade com o orçamento municipal e seu plano de contas e 
despesas. Sendo 50% destinado aos estudantes ingressantes no ensino superior e 50% aos 
estudantes que já estejam cursando a graduação

de organizações internacionais, 
como a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Sa-
be-se que, em 1982, a ONU ela-
borou, em Viena, na Áustria, a 
primeira Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento. Dessa 
Assembleia, foi elaborado um 
Plano de Ação Internacional so-
bre o Envelhecimento que tinha 
62 pontos, os quais passaram 
a orientar as reflexões, legisla-
ções e ações posteriores a res-
peito do idoso. 

Finalizando a Ordem do Dia, 
foi aprovado o Projeto de Lei n° 
184/2019, de autoria do verea-

dor Felipe César – FC (PV), que 
Altera a Lei n° 5.571, de 09 de 
outubro de 2013, que Dispõe 
sobre a denominação de logra-
douros e edificações públicas.  
Esta propositura em questão 
trata de adequar as denomina-
ções de logradouros e edifica-
ções públicas do município de 
Pindamonhangaba ao sedimen-
tado pelo Supremo Tribunal 
Federal e Conselho Nacional de 
Justiça, no sentido da impesso-
alidade na designação de bens 
públicos, reconhecendo a ile-
galidade do ato de se atribuir 
nome de pessoas vivas a bens 
públicos.
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 27/07/2017, cujos Fiduciantes são  
EDSON LUCAS MARCONDES DE LIMA, CPF/MF nº 098.498.508-50, e sua mulher ANDRÉIA MARA DOS SANTOS NUNES LIMA,  
CPF/MF nº 262.698.688-74, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.587,30 (Trezentos e 
Noventa e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Prédio Residencial nº 438, no lote nº 140 da quadra G, com área edificada de 134,74m², e área do terreno de 125,00m², do loteamento 
denominado Residencial e Comercial Jardim Aurora,  bairro da Galega - Pindamonhangaba/SP, melhor descrito na matrícula nº 51.924 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 231.164,67 (Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e 
Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5202_14 Al).

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de THIAGO DA SILVA CABRAL, em virtude do mesmo não 
ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 19.668,16 em 28/10/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 144440311849, firmado em 02 de julho de 2013, garantido 
por alienação fiduciária, registrado sob nº 04, na matrícula nº 50.826, tendo por objeto o imóvel 
situado na RUA CARLOS MARIA KOEHLER ASSEBURG Nº 185, APTO 62, EDIFÍCIO ACÁCIA, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.410-060. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a 
contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

           MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Extrato do Aditamento nº 02/2019 do Contrato de Gestão firmado entre Organização 
Social ACENI-Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu e o Município de 

Pindamonhangaba

Extrato Contrato de Gestão nº 215/2018 

Aditamento 2º Aditamento 2019

Partes Município de Pindamonhangaba/Secretaria Municipal de Saúde 
e ACENI-Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Objeto
Gerenciamento, operacionalização e execução de serviços 
de atendimento de urgência e emergência do Pronto Socorro 
Municipal 

Valor mensal
R$ 2.012.450,71, nos termos do pedido e demais documentos 
que compõem o processo nº 28801/2019, anexo ao Chamamento 
Público nº 003/2018 

Data de Assinatura 21/10/2019

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
 ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Prestação de Contas
Departamento de Administração e Finanças   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Regulamentada pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014

Em atendimento às disposições do Art. 32, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, a Secretaria 
Municipal de Saúde, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificam a inexigibilidade 
de chamamento público, para a execução do atendimento na área de saúde para a pessoa com 
sintomatologia da AIDS.

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome:
Obra Social Nossa Senhora da Glória – 
Fazenda da Esperança – “Casa de Apoio 
Sol Nascente II”

CNPJ: 48.555.775/0041-47

Endereço: Rua Padre Osmar Barbosa, nº 123 – Centro 
– Lagoinha-SP – CEP: 12.130-000

Telefone: (12) 3647-1051 / (12) 3647-1196

E-mail: sol_nascentedois@hotmail.com

Presidente Local: Ir. Marta da Aparecida Lopes

Responsável Técnico: Briner Castelli Azevedo

Objeto:
Desenvolvimento de atividades 
complementares ao tratamento terapêutico 
e promoção à saúde, abrigando adultos 
que apresentam sintomatologia da AIDS.

Complexidade: Média Complexidade

Valor da Parceria: R$ 50.071,56

Vigência 22/01/2018 a 31/12/2019

Justificativa de Inexigibilidade 
de Chamamento Público

O projeto em questão cumpre as exigências 
do artigo 31, da Lei Federal nº 13.019/2014, 
no qual é facultada a administração pública 
a inexigibilidade de chamamento “na 
hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, 
em razão da natureza singular do objeto da 
parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica” 
e face a inegável relevância social da 
proponente.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

========================================================================

Às 15 horas do dia 30 de outubro 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 setembro 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 não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando que o período a 
ser realizado o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO 2019 será de 01/11/2019 a 27/12/2019 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ata da Comissão de Seleção

 Parecer Técnico das Análises dos Planos de Trabalho do 
Edital de Chamamento Público nº002/2019

Aos 31 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10:30 horas, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no município de Pindamonhangaba, reuniram-se as integrantes da 
Comissão de Seleção, designada pelo Portaria Geral nº 5.199/2019, composta por Julia Rossato 
Oliveira Pereira, Juliana Alves Barbosa e Juliana Marques dos Santos, que após extensa análise dos 
Planos de Trabalho enviados pelas entidades em atendimento ao solicitado no certame em questão, 
apresenta a Classificação Preliminar conforme tabela abaixo, por ordem alfabética:

Entidade Total de 
pontos Resultado

Associação Criança Feliz São Gabriel (Processo nº: 31265) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação de Caridade Santa Rita de Cassia de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 31006) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação Franciscana de Solidariedade (Processo nº: 
31121) 24 Aprovado

Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Pindamonhangaba 
– APAE (Processo nº: 31238) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de 
Pindamonhangaba – APAE (Processos nº: 31239) 24 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Cônego 
Nestor José de Azevedo” (Processo nº: 31156) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Francisca 
Inácio Ribeiro” (Processo nº: 31068) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Helena 
BondioliMuassab” (Processo nº: 30910) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
SCFV (06 a 15/15 a 17) (Processonº: 31062)

26 Aprovado com 
Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
Medida Socioeducativa (Processo nº: 31063)

22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
Programa Socioassistencial (Processo nº: 31060)

22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
(Processo nº: 31236)

24 Aprovado com 
Ressalvas

Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
(Processo nº: 31235)

14
Este programa 
não será 
contemplado

Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente – 
APAMEX
(Processo nº: 30902) 

22 Aprovado com 
Ressalvas

Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
(Processo nº: 29481) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente - IA3 
(SCFV) 
(Processonº: 31207) 

26 Aprovado com 
Ressalvas

Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente - IA3 
(Programa)
(Processo nº: 31208)

24 Aprovado com 
Ressalvas

Lar da Criança Irmã Júlia (Processonº: 31173) 24 Aprovado com 
Ressalvas

Lar Irmã Terezinha(Idosos Grau III) (Processo nº: 30657) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Lar Irmã Terezinha(Idosos GRAU I e II) (Processo nº: 
30659) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Lar São Judas Tadeu (Processo nº: 31092) 26 Aprovado com 
Ressalvas

Lar São Vicente de Paulo (Processonº: 30847) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Liceu Coração de JesusSCFV (06 a 15) (Processonº: 
31217) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Liceu Coração de Jesus SCFV (15 a 17) (Processo 
nº:31214) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processonº:31213) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processonº: 31211) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processo nº:31220) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processo nº: 31218) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Com relação ao Item 13 – Serviço de Acolhimento Institucional de adolescentes, na modalidade 
abrigo institucional, de 12 a 18 anos incompletos e Item 16 – Serviço de Acolhimento Institucional, 
na modalidade Residência Inclusiva, do “Quadro de Serviços, total de vagas e valor global previsto” 
informamos que não foi protocolada nenhuma proposta para os serviços. As ressalvas serão 
entregues as entidades em forma de ofício, a partir do dia 5 de novembro de 2019, entre 8:00 e 
14:00 hs, no Setor de Vigilância Socioassistencial, para as correções devidas. A Homologação do 
resultado final, após período de análise dos recursos, será em 27 de novembro de 2019, a partir da 
qual as entidades terão 5 dias úteis, conforme item 9.1 do certame, para entrega da documentação 
referida no Item 9.3 do Edital de Chamamento Público nº002/2019 e do Plano de Trabalho ajustado, 
conforme ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Seleção declarou encerrada a 
reunião, lavrando esta ata que foi lida e aprovada unanimemente e assinada por todos os integrantes, 
com acolho da Secretaria de Assistência Social, a Senhora Ana Paula de Almeida Miranda.

Comissão de Seleção
Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Portaria Nº 19 da Secretaria Municipal de Educação, de 31 de outubro de 2019 
Disciplina o Processo de Atribuição de Classes

Júlio César Augusto do Valle, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011, alterada pela Lei Nº 6170, 
de 05 de outubro de 2018, que dispõe sobre organização, estruturação, plano de empregos 
públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de 
Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2.020 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Cabe à Secretaria Municipal de Educação tomar as providências necessárias à 
divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o 
processo de que trata esta Portaria.
Art. 3º Compete ao Secretário Municipal de Educação tomar as providências necessárias para 
o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de atribuição de 
classes conforme tempo de serviço computado pela Diretoria do Departamento de Gestão 
Escolar e em consonância com o artigo 41 da Lei Municipal 5.318/2.011.

Art. 4º A atribuição de classes para 2.020 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 37 da 
Lei Municipal 5.318/2.011:
I- Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de 
Educação Infantil e EnsinoFundamental;
II- Segunda fase: no Teatro Galpão, Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP, no caso dos Projetos Pedagógicos Especiais;
III- Terceira fase: no Teatro Galpão, Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, no caso de classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, se 
ainda houver classes vagas ou novas classes, não atribuídas na primeira fase.
Art. 5º Conforme lei 5.318/2.011, os docentes efetivos sem classe para os quais não houver 
classes vagas, terão atribuídas uma sede de controle de frequência para o ano de 2.020, 
obedecendo rigorosamente a classificação e permanecendo à disposição da Secretaria 
Municipal de Educação para:
I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede 
de controle de frequência ou nas escolas municipais e CMEIs da Rede Municipal;
II- Atividades correlatas à docência, de acordo com o Anexo V da lei 5.318/11.
Art. 6º Serão atribuídas em caráter de substituição para os docentes da Rede Municipal que 
não tiveram salas atribuídas na primeira fase, no dia 03/02/2.020, com início às 14h, no Teatro 
Galpão, sito à Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, Parque das Nações, nesta, as salas 
consideradas de afastamento para:
I - Suporte Pedagógico: Diretor de Departamento e Gestoras Regionais de Educação Básica;
II - Afastamento prolongado do titular de classe;
III – Projetos Especiais (EJA, SRM, NAP, CASA VERDE).

DA CONVOCAÇÃO
Art. 7º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no exercício de 2.019.
§ 1º O docente, caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de classe, 
poderá outorgar procuração específica para tal fim desde que o procurador seja maior e não 
seja funcionário público, exceto no caso de cônjuge ou parente até segundo grau.
§ 2º O professor readaptado em caráter definitivo está dispensado da participação no 
processo de atribuição de classes.
Art. 8º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 3ª fases, 
os que chegarem atrasados e nos casos disciplinados pelo artigo 4º desta portaria, terão 
classe atribuída compulsoriamente ao final do processo realizado no dia.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º A classificação dos docentes, de acordo com o art. 41 da Lei Municipal 5.318/2.011, 
será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I - Classificação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso do 
docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço;
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01ponto por dia), 
descontadas as faltasinjustificadas.

DA CARGA HORÁRIA
Art. 10 A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para modalidade de Educação 
Infantil e de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art. 11 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga horária 
de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno e/
ou noturno restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, definido conforme circular a ser 
publicada pelo Departamento de Gestão Escolar em 08/11/2019.
§ 2º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC.
Art. 12 Os professores que possuem segundo cargo na Rede Municipal de Pindamonhangaba, 
caso coincidam os horários de HTPCs, realizarão o segundo em outra unidade a ser definida 
pela Secretaria Municipal de Educação. (Artigo 1º da lei nº 6.170 de 05 de outubro de 2.018, 
que acrescenta o § 2º ao artigo 19 da Lei 5.318/2.011).

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES
Art. 13 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no período de 16 a 20/12/2019, 
na sede de exercício do docente, nas Unidades Municipais de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Posteriormente será enviado o cronograma definindo os horários de atribuição 
de cada unidade escolar.
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que as Gestoras Regionais de 
Educação Básica atribuirão as classes de acordo com a classificação dos docentes dentro 
da unidade.
§ 2º O docente removido em 05/12/2.019, participará da atribuição de classes juntamente aos 
docentes da sua nova sede de controle de frequência.
Art. 14 A segunda fase da atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, ocorrerá no dia 
03/02/2020, a partir das 9h, no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito nos Projetos 
Pedagógicos Especiais.
Art. 15 A terceira fase da atribuição de classes, se ainda houver classes livres ou vagas para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, ocorrerá no dia 03/02/2.020, no Teatro Galpão, rua 
Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP, para:
I – Professores que não tiveram classes atribuídas na 1ª Fase (adidos), às 14h; 
II - Docente efetivo sem classe, a partir das 15h.

DOS DOCENTES ADIDOS
Art. 16 Considera-se adido o professor que se encontra sem classe atribuída na sede por 
impossibilidade de criação ou manutenção de classes na unidade escolar.
§ 1° O docente adido nos anos de 2018 e 2019 fixará nova sede de exercício nas salas livres 
datadas em 31/10/2019.
§ 2º Na falta de salas livres na 3ª Fase, o docente adido participará do processo de atribuição 
para atendimento de substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 As dúvidas referentes ao processo de atribuição deverão ser protocoladas na 
Secretaria Municipal de Educação em até 3 (três) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 18 Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes devem ser interpostos 
no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a finalização de cada fase, tendo o Secretário de 
Educação e a Secretária Adjunta o mesmo prazo para decisão.
Art. 19 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Educação e Secretária 
Adjunta de Educação que poderão solicitar informações e pareceres da Secretaria de 
Negócios Jurídicos do município para dirimir eventuais dúvidas e omissões.
Art. 20 Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que deverá 
ser lavrada e assinada durante todas as etapas do referido processo.
Art. 21 Não serão admitidas mudanças após a assinatura da ata de atribuição.
Art. 22. Os docentes afastados para exercer funções de Gestores Regionais de Educação 
Básica, Projetos Especiais, Diretor de Departamento poderão retornar à classe que lhes foi 
atribuída em qualquer época do ano letivo.
Art. 23 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de atribuição de 
classes para o ano letivo de 2.020.
Art. 24 Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados nosite oficial do munícipio, por 
meio de comunicação via e-mail oficial das unidades escolares e no Jornal Tribuna do Norte, 
sendo de responsabilidade de cada docente o acompanhamento do processo de atribuição.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 31 outubro de 2.019.
Júlio César Augusto do Valle 

Secretário Municipal de Educação 

Conselho MuniCipal dos direitos da Criança e do adolesCente – CMdCa
ConVoCaçÃo – 22ª reuniÃo ordinÁria 2019

Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data 
abaixo, para a realização da “22ª Reunião 
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e aprovação de Atas;
2. Conselho Tutelar;
3. Capacitação dos Conselheiros Tutelares;
4. Pedido de Registro de Entidade no 
CMDCA;

5. Análise de Projetos;
6. Comissão de Eventos;
7. Elaboração de Calendário de Atividades do 
CMDCA;
8. Encaminhamentos à Comissão de Ética;
9. Informes Gerais.
Data: 05/11/2019(terça-feira)   -  Horário: 8h00 (oito 
horas) -  Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira - Presidente do CMDCA – 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
213/2019 (PMP 27323/2019) 
A autoridade superior, com base nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Saúde 
(Departamento de Atenção Especializada / 
Programa Diabete) e Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, não acolheu, em 
30/10/2019, a impugnação interposta 
pela empresa Injex Indústrias Cirúrgicas 

Ltda (processo nº 29658/2019), determinando 
a reabertura do certame sem alteração do ato 
convocatório da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de insumos para o programa de 
diabetes”. Fica marcada a reabertura para o dia 
21/11/2019, com entrega dos envelopes às 08h, 
com início da sessão às 08h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações no endereço acima das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA- CMDM

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 
014/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras 
Titulares e respectivas Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a 
comparecerem na 14ª Reunião Ordinária a 
realizar-se:
Dia: 04 de Novembro de 2019
Horário: 17:30 hrs
Local: Auditório da DDM
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 
– Centro

Pauta: 
1 –Aprovação das Atas das Reuniões  anterior
2 –Leitura do expediente
3- Informes da Mesa
4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção 
de atendimento a mulher.
5 –Organização da Comemoração dos 10 anos do 
Conselho
6 -Organização do Novembro do Não a Violência
7– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.
Obs: As ausências deverão ser justificadas por 
meio eletrônico, conforme regimento interno.

Viviane Camargo Ferreira - Presidente do 
CMDM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Portaria Nº 18 da Secretaria Municipal 
de Educação, de 31 de outubro de 2019 
Regulamenta o Processo de Remoção de 
Docentes
Júlio César Augusto do Valle, Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Nº 5318, 
de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei 
Nº 6170, de 05 de outubro de 2018, que dispõe 
sobre organização, estruturação, plano de 
empregos públicos, carreira e remuneração dos 
professores do Magistério Público do Município 
de Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre a remoção de 
docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2020 e 
disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Cabe à Secretaria Municipal de 
Educação tomar as providências necessárias à 
divulgação, à execução, ao acompanhamento 
e à avaliação das normas que orientam o 
processo de que trata esta Portaria.
Art. 2° Compete ao Secretário Municipal de 
Educação tomar as providências necessárias 
para o correto cumprimento desta Portaria, 
coordenando e orientando o processo de 
remoção de docentes conforme tempo 
de serviço computado pela Diretoria de 
Departamento de Gestão Escolar e em 
consonância com o Artigo 41 da Lei Municipal 
5318/2011.

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º O processo de remoção para 
exercício docente em 2020, obedecerá aos 
procedimentos disciplinados, conforme segue:
I- A lista classificatória dos docentes 
da Rede Municipal de Ensino será publicada 
dia 12/11/2019, no site oficial da Prefeitura 
Municipal, www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 
no Jornal Tribuna do Norte.
II- As vagas iniciais, definidas como 
classes vagas ou novas de Educação Infantil 
ou Ensino Fundamental, retratam a situação 
existente na Unidade Escolar com data base de 
31/10/2019.
III- A publicação da quantidade de 
vagas por unidades de ensino será divulgada 
no dia 08/11/2019, no site oficial da Prefeitura 
Municipal e no Jornal Tribuna do Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos 
com classe livre atribuída em 2019, interessados 
na remoção, será feita em formulário on-line 
disponibilizado no site www.educapinda.net.br, 
no link Portal do Professor, a partir das 18h00 
do dia 13/11/2019 até às 14h de 14/11/2019, 
sendo a inscrição de responsabilidade de cada 
docente interessado.
V- Após análise, as inscrições 
poderão ser indeferidas caso se verifique 
equívocos ou inconsistência nos dados.
VI- A publicação das inscrições 
deferidas e indeferidas será no dia 14/11/2019, 
após as 16h00, no site oficial do munícipio e 
por meio de comunicação via e-mail oficial das 
unidades escolares e no Jornal Tribuna do 
Norte, no dia 19/11/2019.
VII- O recurso referente ao 
indeferimento da inscrição deverá ser interposto 
no dia 18/11/2019, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação. 

VIII- Os resultados dos recursos 
interpostos serão publicados em 19/11/2019, 
no site oficial do munícipio e por meio de 
comunicação via e-mail oficial das unidades 
escolares e no Jornal Tribuna do Norte.

DO PROCESSO DE REMOÇÃO
Art. 4º A remoção dos profissionais do 
magistério seguirá a mesma classificação 
estabelecida na Lei nº 5318/11 para o processo 
de atribuição de classes.
Parágrafo único: A remoção dos profissionais 
do magistério seguirá rigorosamente a ordem 
das fases realizadas pelo candidato.
Art. 5º  Estão sujeitos ao processo de remoção 
de classes todos os docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba que 
já tenham fixado suas sedes de exercício em 
anos anteriores e que optarem por participar do 
processo. 
 §1º - Os docentes que se encontram 
afastados, nos termos elencados no Art. 44 
da Lei nº 5.318/11, por licença saúde, licença 
maternidade ou paternidade, dentre outros 
descritos nos Art. 131 e incisos e 473 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas poderão 
participar do processo de remoção de classes 
desde que seja nomeado procurador legal para 
respectivo acompanhamento do processo.
§2º - O docente adido em 2019 poderá optar 
por participar do processo de remoção de sede, 
respeitando-se a lista classificatória geral dos 
docentes do município.
Art. 6º O processo de remoção para exercício 
docente em 2020, obedecerá às seguintes 
fases, conforme segue:
I -  A indicação na 1ª Fase, pelos docentes 
inscritos, de 01 (uma) unidade escolar de 
interesse para as vagas publicadas em 
08/11/2019 será realizada por meio de 
formulário on-line disponibilizado no site www.
educapinda.net.br, no link Portal do Professor, 
no período entre as 18h00 do dia 20/11/2019 
até as 8h00 do dia 21/11/2019.
II - O docente efetivo inscrito que não indicar 
sua opção para a vaga terá sua participação 
validada para a continuidade na 2ª e/ou 3ª fase.
III - A publicação do resultado da 1ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
21/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
IV - O recurso referente ao resultado da 1ª 
Fase deverá ser interposto no dia 22/11/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 

de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 25/11/2015.
V - A indicação na 2ª Fase, de 01 (uma) unidade 
escolar de interesse, será realizada por meio de 
formulário on-line disponibilizado no site www.
educapinda.net.br, no link Portal do Professor, 
entre as 18h00 do dia 25/11/2019 até as 8h00 
do dia 26/11/2019.
VI -  A publicação do resultado da 2ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
26/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
VII - O recurso referente ao resultado da 2ª 
Fase deverá ser interposto no dia 27/11/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 
de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 28/11/2019.
VIII - A indicação na 3ª Fase, de 01 (uma) 
unidade escolar de interesse, será realizada 
por meio de formulário on-line disponibilizado 
no site www.educapinda.net.br, no link Portal 
do Professor  no período entre as 18h00 do dia 
28/11/2019 até as 8h00 do dia 29/11/2019.
IX - A publicação do resultado da 3ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
29/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
X - O recurso referente ao resultado da 3ª 
Fase deverá ser interposto no dia 02/12/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 
de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 03/12/2019.
XI - A publicação do resultado final será 
realizada no dia 05/12/2019, no site da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no Jornal Tribuna do Norte por meio de 
comunicação via e-mail oficial das unidades 
escolares.
XII – A lista atualizada das vagas será 
publicada após o término da 1ª e da 2ª fase, 
respectivamente.
§1º Inscrições ou apontamentos de opções não 
serão recebidas fora das datas previstas nesta 
Portaria.
§2º O docente efetivo com classe atribuída no 
exercício de 2019 ao fazer sua inscrição para o 
processo de remoção estará abdicando de sua 
lotação atual, caso venha a concretizar o ato 
de remoção.
§3º Após realizadas as indicações das opções 
em cada uma das 03 (três) fases para o 
processo de remoção, não será permitida a 
desistência pelo docente.
§4º O docente concluirá sua participação no 
processo de remoção quando atendido em uma 
das 3 (três) fases. 

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 7º A classificação dos docentes que atuam 
na Rede Municipal, de acordo com o art. 41 da 
Lei Municipal 5318/2011, será feita obedecendo 
aos seguintes critérios:
I - Classificação atual: pontuação gerada com 
base na nota do concurso de ingresso do 
docente, acrescida dos pontos obtidos com 
base no tempo de serviço, no período de 
01/11/2018 à 31/10/2019.
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da 
contagem de dias do ano civil (01 ponto por 
dia), 
descontadas as faltas conforme art. 44 da Lei 
Municipal 5318/2011.

DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 8º A carga horária semanal será de 25 
(vinte e cinco) horas para a modalidade de 
Educação Infantil e de 30 (trinta) horas para 
Ensino Fundamental.
Art. 9º O Horário de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPC) constitui parte da carga 
horária de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno 
e/ou noturno restrito a 02 (dois) horários por 
Unidade Escolar, definido conforme orientação 
de circular a ser publicada pelo Departamento 
de Gestão Escolar em 08/11/2019.
§ 2º – Caso coincidam os Horários de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC) de professores 
que detenham duas matrículas nesta rede 
municipal será oferecido o cumprimento de um 
dos horários em outra unidade escolar da rede. 
(Artigo 1° da lei N. 6.170 de 05 de outubro de 
2018 que acrescenta o § 2º ao artigo 19 da Lei 
5318/2011).
§ 3º É de responsabilidade do docente tomar 
ciência dos horários de HTPC antes de efetivar 
as indicações para a remoção.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10º O docente removido até 05/12/2019, 
resultado final do processo, participará da 
atribuição na nova sede de exercício, nas 
unidades municipais de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.
Art. 11 Os termos da Portaria Municipal deverão 
ser amplamente divulgados nas Unidades 
Escolares, no Site do Município e no Jornal 
Tribuna do Norte.
Art. 12 Os casos omissos serão decididos pelo 
Secretário Municipal de Educação e Secretária 
Adjunta de Educação, que poderão solicitar 
informações e pareceres da Secretaria de 
Negócios Jurídicos do município para dirimir 
eventuais dúvidas e omissões.
Art. 12 As dúvidas referentes ao processo 
de remoção deverão ser protocoladas na 
Secretaria Municipal de Educação em até três 
(03) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 13 As decisões contidas nesta Portaria 
prestam-se para o processo de remoção de 
docentes para o ano letivo de 2020.
Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2019

Júlio César Augusto do Valle - Secretária 
Municipal de Educação

Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba

CMDCA--Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA ELEIÇÃO E LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS 

TUTELARES – MANDATO 2020/2024
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado 
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com base na Lei 
Municipal nº. 4.754/2008, na Resolução nº. 
113/2006, 152/2012, 139/2010 alterada pela 
170/2014 do CONANDA, Resolução nº. 37 
deste Conselho e Resolução nº. 81 de 2019, 
que delega a condução do processo de escolha 
dos membros dos conselhos tutelares, mandato 
2020/2024 para a Comissão Especial formada 
para este fim, após análise e indeferimento das 
impugnações tempestivas, TORNA PÚBLICO 
o resultado DEFINITIVO da eleição e a lista 
dos candidatos, em ordem de classificação, 
esclarecendo que os dez primeiros candidatos 
mais votados são eleitos Conselheiros 
Tutelares Titulares e os dez seguintes são 
eleitos como Conselheiros Tutelares Suplentes 
para o mesmo mandato:
 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS – 1º ao 
10º - Conselheiros Tutelares Titulares / 11º ao 
20º - Conselheiros Tutelares Suplentes

1º. Maria Helen dos Santos Villa Nova
2º. Juliana Bertolino
3º. Cris Oliveira
4º. Karol Honorato
5º. Desireé
6º. Patrícia Garcez
7º. Rodolfo Rocha
8º. Tatiana Derrico
9º. Regina Faria
10º. Luciana Ferreira
11º. Prof. Mauro Lopes
12º. Edson Walmir
13º. Marlene Pereira
14º. Luísa Guedes
15º. Edvania de Moraes
16º. Sara Meira
17º. Maria Monteiro
18º. Telma Benco
19º. Raquel Lomeu
20º. Rosângela Ferreira
21º. Marcella Nunes
22º. Isabel de Cassia
23º. Edna
Pindamonhangaba-SP, 01 de novembro de 2019
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“Outubro Rosa” na Vila dos Afetos
O “Outubro Rosa” foi encerrado com uma programação especial na Vila dos Afetos, em Moreira César. O evento con-

tou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Claudia Domingues, do prefeito Dr. Isael Domin-
gues, do subprefeito de Moreira César, Nilson de Paula, a presidente do grupo Terapia e Lazer, Ana Maria, o assessor de 
eventos da Prefeitura, Ricardo Flores.

Felicidades!

Para a linda Maria Prudente, que fez 
aniversário na segunda-feira (28). Ela 
recebe todo o carinho e votos de felicidades 
do esposo Marcos, dos �ilhos e de todos os 
familiares e amigos da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus - Ministério Belem de 
Pindamonhangaba.

Muitas bênçãos!

Para a jovem Amanda, que completou mais 
uma primavera no dia 31 de outubro. Muitos 
anos de vida, com bastante saúde, alegria e con-
quistas. E que a cada dia, a graça maravilhosa 
de Deus, seja renovada na sua vida. São os votos 
da sua mãe Neusa.

Princesa!

Quem também festejou o aniversário 
esta semana foi a princesa Maria Eduarda 
Malgueiro. Ela comemorou mais um ano de 
vida na quinta-feira (31) e comemorou ao 
lado da mãe Rita, do pai Edson e do irmão 
João Gabriel.

Parabéns em dose dupla

Neste domingo (3), os irmãos Mateus Muassab Faria e 
Daniel Filho, celebram o aniversário. A irmã Maria Clara 
(foto) e em especial a avó Marlene Muassab desejam saúde, 
paz, alegria e sucesso.

Sabedoria e paz 

Para o chefe de gabinete Rodrigo Lóssio, que completa mais 
um ano de vida nesta sexta-feira (1º/11). Sua esposa Damara, 
seus �ilhos Isadora e Gabriel, seus pais, familiares e amigos dese-
jam um novo ciclo repleto de alegria, sabedoria, saúde e paz. 

Tudo de bom!

Para a querida Simone Braça, aniversa-
riante de quinta-feira (31). Ela festejou mais 
um ano de vida ao lado do esposo Ezequiel e 

das �ilhas Elen Braça e Emily Braça. Que Deus 
continue abençoando a família!

Café da manhã do “Outubro Rosa”

Na última quarta-feira (30), o Centro de Penas 
e Medidas Alternativas promoveu um café da ma-
nhã em conscientização e mobilização ao “Outubro 
Rosa”. O café contou com a participação dos funcio-
nários e de pessoas que fazem parte do programa.
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