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Domingo tem inauguração da 
revitalização da Praça Monsenhor 
Marcondes e do chafariz

O próximo domingo (8) será 
mais um dia especial para Pin-
damonhangaba: às 19 horas, 
haverá cerimônia de inaugura-
ção da revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes e do 
novo chafariz – que estava inu-
tilizado –, e agora tornou-se 
uma moderna fonte luminosa. 
O evento terá participação es-
pecial da Camerata Jovem do 
Projeto Jataí. 

A revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes faz 
parte do projeto de revitalizar 
o centro da cidade – que levou 
obras a espaços como a feira li-
vre, o Mercado Municipal, a Rua 
dos Andradas, que agora conta 
com calçadas mais largas, aces-
síveis e sinalizadas com piso 
podotátil e ciclofaixas. As revi-
talizações incluíram as obras 
da ‘Praça da Bíblia’.  

Revitalizada, Praça Monsenhor Marcondes recebeu fonte moderna e luminosa no lugar do antigo chafariz 

PÁG. 5

“Família Noel” estará 
em Moreira César, hoje

O “Paradão de Natal” 
com ‘Papai Noel e seus 
Duendes’ acontecerá em 
Moreira César nesta sexta-
feira (6), para levar um 
pouco do espírito natalino 
aos moradores do distrito. 
A concentração começa 
às 18 horas em frente à 

Escola Municipal Sera�im 
Ferreira (avenida Alameda 
dos Manacás, Ipê II). De lá, 
o ‘Paradão de Natal’ segue 
até a Praça do Cisas – com 
previsão de chegada às 19 
horas. A festividade terá 
ainda: Lia de Oliveira e 
Trio, com os sucessos do 

samba e MPB; ‘Carreta do 
Dogão’; grupo de carros 
‘Voando Baixo’; ‘Ônibus Vo-
ador’ e seus personagens 
mágicos (Mickey Mouse, 
Homem Aranha, Palhaci-
nhos e outros), Cia. Co-
lhendo Sorrisos e diversos 
parceiros comerciais.

Grêmio União realiza 
festa de formatura para 
centenas de crianças

Com uma grande festa, o Grê-
mio União realizou, no último dia 
30, a formatura dos alunos que 
participaram dos projetos realiza-
dos pela entidade este ano. O even-
to aconteceu no centro esportivo 
do bairro Cidade Nova, em Pinda-

monhangaba, e reuniu as crianças, 
pais e autoridades. 

O Grêmio União é responsável 
pela execução de cinco projetos na 
cidade envolvendo educação, es-
porte e cultura. 

PÁG. 7

Atividades do Grêmio União acontecem no contraturno 
escolar de 11 escolas do município

Sábado tem “Meu Bairro é Legal” no Karina/Ramos
PÁG. 3

PÁG. 2

Santa Casa inicia 
parceria com hospital 
Albert Einstein

Parque da Cidade 
sedia última etapa do 
‘Circuito Corrida de Rua’

PÁG. 7

Divulgação

Divulgação
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Nada mudou, o mundo 
continua igual e pouca 

coisa se fez para comemorar 
este dia tão importante. Bom, 
é importante na verdade para 
nós que trabalhamos e incen-
tivamos as pessoas para serem 
voluntários, pois para a maioria 
das pessoas é só mais um dia no 
calendário.

Dia 5 de dezembro, instituí-
da pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) em 1985, com a 
intenção de promover ações de 
voluntariado em todas as esferas 
da sociedade, ao redor do mun-
do. Um bom modo de promover 
essas ações é refletir sobre elas.

Em 2001 foi também instituí-
do pela ONU o ‘Ano Internacional 
do Voluntariado’, com a finalidade 
de se falar sobre o tema em todo 
o mundo com maior incidência e 
poder difundir esta atividade, o 
que aconteceu com muito suces-

Chegou dia 5 de dezembro

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.

so, graças a ação da mídia, que de 
forma espontânea falou muito do 
assunto.

Da mesma forma em 1998 o 
Governo Federal Criou e publicou 
a Lei do Voluntariado, um apara-
to legal importante para as OSC’s 
e para os voluntários, mas infeliz-
mente da mesma forma que veio 
o tema a tona nos anos de 1985, 
1998 e 2001, no restante todo do 
tempo este trabalho fica à mar-
gem das notícias que vendem, as 
que contem sangue e tragédias.

Enfim, o dia 5 de dezembro 
deveria ser um dia de comemo-
rar, na verdade é, pois temos 
conseguido avanços no trabalho 
voluntário, graças ao trabalho de 
“formiguinhas”, grupos, empre-
sas, OSC’s e pessoas que se de-
dicam ao trabalho voluntário de 
forma contínua e alegre. 

Estas pessoas merecem o nos-
so respeito e nossa comemora-

ção pelo dia do voluntário. Meu 
trabalho é levar a você leitor este 
tema e um pouco desta história 
para que conheça e saiba sobre o 
tema, para que possa ou não ser 
um voluntário à qualquer tempo.

Torço para que tenhamos 
mais para comemorar a cada 
5 de dezembro, eu estarei aqui 
com mais histórias sobre o tema 
e lembrando você sempre, que 
quem ganha efetivamente fazen-
do trabalho voluntário é quem 
faz e não quem recebe. Portanto, 
deixo o convite a você para fazer 
parte da mudança que você quer 
ver no mundo.

Encanto natalino
Crianças, jovens e adultos estão encantados com o 

colorido da nova fonte luminosa da praça Monsenhor 
Marcondes – que vêm agregar à decoração do “Natal 
Encantado” de Pindamonhangaba. 

Desde os primeiros testes, que aconteceram esta 
semana, os jatos laterais e centrais e as luzes chamam a 
atenção de todos. Não importa a idade, é passar pelo local 
e ouvir comentários como “ficou incrível!”; “está linda!”.

Com nova tecnologia, jatos de água harmonizados e 
iluminação de led, a beleza visual oriunda da fonte soma 
às luzes natalinas e a toda decoração da praça – agora, 
revitalizada e mais segura – para receber os festejos de 
Natal. 

Até o dia 23 de dezembro, “Papai Noel e sua Trupe” 
estará na praça fazendo a alegria da criançada, de todas 
as idades. 

É bom ressaltar, que para o comércio, esta época é a 
mais importante do ano, por isso, atividades que levam as 
pessoas ao centro da cidade também estão levando possíveis 
consumidores aos comércios, fazendo a economia girar.

E este ano, ainda teve uma novidade, a “Família Noel” 
também visitou a ‘Praça da Bíblia’ e visitará a ‘Praça de 
Eventos’ do bairro Araretama, além da ‘Praça do Cisas’, 
em Moreira César – movimentando também a economia 
desses locais.

Um projeto da Academia de 
Arte e Design Imago vai possibi-
litar um mergulho nas obras do 
maior escritor brasileiro da lite-
ratura infantil Monteiro Lobato 
por meio de uma coletânea de 
histórias em quadrinhos. O Sho-
pping Pátio Pinda recebe, no do-
mingo (8), a partir das 14 horas, 
um evento de lançamento oficial 
da obra “De volta ao Sítio”.

O projeto engloba linguagem 
visual, histórica, artística e textu-
al e foi desenvolvido com o obje-
tivo de dar asas à imaginação dos 
alunos da Imago num contexto de 
aprendizagem dinâmica, criativa 
e instigante. Após um período de 
avaliação e seletivas, oito alunos 

Livro de quadrinhos “De volta 
ao Sítio” terá lançamento no 
Shopping Pátio Pinda

compuseram o grupo, que dedi-
cou horas e dias na construção do 
trabalho que culminou na obra li-
terária “De volta ao Sítio”.

O desenvolvimento foi con-
duzido pelo publicitário Bruno 
Honda Leite – artista plástico, de-
signer e roteirista de quadrinhos 
e diretor de design na Maurício 
de Souza Produções – e contou 
com a orientação e supervisão 
dos professores Wanderley Ri-
beiro, Marcelo Lopes e Dorneles 
Reis. Os alunos participantes são: 
André Prado, Ana Clara Brandão, 
Matheus Augusto, Pietra Giorda-
no, Lucas Ronconi, Leandro Ra-
fael, Maria Eduarda Felix e João 
Pedro Silva.

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

O Proerd - Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas 
e à Violência oficializou a forma-
tura de 1.300 alunos de escolas 
localizadas em bairros da região 
central de Pindamonhangaba. A 
cerimônia aconteceu na quinta-
feira (5), no ginásio da Associa-
ção Atlética Ferroviária. Além 
dos formandos, educadores, au-
toridades da cidade e responsá-
veis pelas crianças celebraram a 
conclusão do projeto.

Desenvolvido pela Polícia Mi-
litar, o Proerd trabalha a cons-
cientização dos danos causados 
pelo uso de drogas e álcool com 
estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental. A Prefeitura e em-
presas privadas são apoiadoras da 
iniciativa em Pindamonhangaba.

Como de costume, a ocasião 
contou com músicas temáticas, 
Hino Nacional e Municipal e en-
trega de certificado aos partici-
pantes. Também houve a entrega 
de seis bicicletas aos alunos que 
escreveram as melhores redações.

A celebração teve a presença 
da capitã Olicial Militar Lucimei-
re Jeronymo, comandante da 2ª 
Cia. da PM de Pindamonhangaba; 
tenente-coronel da reserva da 
PM José Sodário Viana, secretário 
municipal de Proteção e Bem-Es-
tar ao Cidadão; Ricardo Flores, 
diretor de eventos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba; tenente-
coronel de Exército, Conrado José 
Sales Mororó, comandante do 
Batalhão “Borba Gato”; represen-
tantes de entidades municipais e 
de veículos de imprensa.

Dayane Gomes

Proerd forma mais de mil alunos 
da região central de Pinda

A nova gestão da Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamo-
nhangaba vem aumentando a 
excelência no atendimento, alia-
da às praticas de medicina hu-
manizada, dentro dos princípios 
éticos e cristãos. Para isso, tem 
investindo na capacitação dos 
seus colaboradores e médicos. 

Recentemente, o Proad SUS 
(Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde) do Ministério da 
Saúde, através do programa “Hos-
pitais de Excelência”, escolheu 
entre diversos hospitais, a Santa 
Casa de Pindamonhangaba para 
atuar em parceria com o Albert 
Einstein – desenvolvendo ações 
na UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo) Adulto. A finalidade 
desta parceria é realizar análise 
dos indicadores da UTI e traçar 
estratégias de trabalhos na di-
minuição do número de óbito, 
tempo de permanência e taxa de 
ocupação.

As atividades já estão sen-
do realizadas com equipe mul-
tiprofissional da Santa Casa 
– que é orientada a elaborar 
ações e vem recebendo diver-
sas tarefas, a fim de otimizar 
seus indicadores e melhorias 
contínuas. De acordo com a 
direção da Santa Casa, a insti-
tuição tem investido em ações 
como essas, realizando capaci-
tações das equipes, participan-
do de simpósios e congressos, 

além de firmar parcerias com 
outras organizações. 

“Esses avanços certamente 
já se consolidaram e estarão 
também presentes em 2020. 
Além disso, outras melhorias e 
novidades estarão por vir”, dis-
se o provedor da Santa Casa, Dé-
cio Prates. “Nosso foco é buscar, 
constantemente, assistência de 
qualidade à população da nossa 
querida cidade e regiões vizi-
nhas. Para isso, contamos com 
o apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e do prefeito, que 
é presente e muito participati-
vo, auxiliando no crescimento 
do hospital”, finaliza o Diretor 
Administrativo da Santa Casa, 
Luciano Nascimento.

Santa Casa de Pinda inicia parceria 
com hospital Albert Einstein 
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Os estudantes que fa-
zem parte do “Conselho-
Mirim de Meio Ambien-
te” visitaram o Parque 
Municipal do Trabiju 
esta semana e aprende-
ram ainda mais sobre a 
fauna, flora e preserva-
ção ambiental.

A iniciativa das secre-
tarias de Meio Ambiente 
e de Educação da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba foi monitorada pelo 
professor dr. Julio César 
Voltolini, da Universidade 
Taubaté, e acompanhada 
por conselheiros que re-
presentam as escolas mu-
nicipais, particulares e o 
grupo de escoteiros.

Estudantes do “Conselho-Mirim de Meio 
Ambiente” visitou Trabiju

A ‘Estrada das Olivei-
ras’ como é conhecida, é 
uma estrada de grande im-
portância para nosso mu-
nicípio, e abrange diversas 
atividades econômicas, 
como agricultura familiar, 

pecuária de corte e leitei-
ra, turismo e envase de 
água mineral.

A equipe do setor rural 
atuando através da Secreta-
ria de Obras e Planejamen-
to, vem seguindo o calendá-

rio de ações e o cronograma 
de serviços.

O serviço traz conforto, 
segurança e melhor escoa-
mento e trafegabilidade dos 
turistas, produtores e usuá-
rios da estrada.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Habitação, realiza mais uma ação 
do programa “Meu Bairro é Le-
gal”, neste sábado (7), a partir 
das 9 horas, na quadra coberta do 
Karina / Ramos, para beneficiar 
com regularização fundiária os 
moradores destes bairros e ainda 
do Paulino de Jesus.

A equipe da Habitação estará 
com a conferência de cadastro 
e identificação dos imóveis do 
bairro, para o processo de regu-
larização fundiária, e terá, ainda, 
apoio da Secretaria de Negócios 
Jurídicos, para orientações à po-
pulação.

“O ‘Meu Bairro é Legal’ realiza 
medidas para difundir os Pro-
jetos Habitacionais e principal-
mente a Regularização Fundiária 
no município mostrando a popu-
lação o conjunto de medidas jurí-
dicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais que visam à regularização 
de núcleos/bairros irregulares e 

Estrada Emídio de 
Assis Neto recebe 

serviço de manutenção 
e conservação

Meu Bairro é 
Legal chega ao 
Karina/Ramos 

no sábado

Sexta-feira (6).......................
18 horas – Feira Regional 

Arte Encanto Natalino
Apresentações: Projeto 

Guri, Thais Molnar e Rafael 
Cavalheiro (MPB e Pop Rock)

Local: Praça do Quartel
 
19h – Chegada do Papai 

Noel em Moreira César
Apresentações: Lia de Oli-

veira Trio (Samba de Raiz)
Local: Praça do Cisas
 
19h – Papai Noel na Praça 

Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 
20h – Cantata da Euterpe 

na Matriz
Local: Igreja Matriz

 Sábado (7).............................
9h – Meu Bairro é Legal

Local: Centro Comunitário 
Karina

9h – Feira de Adoção de 
Cães e Gatos

Local: Praça do Quartel
 
18h – Feira Regional Arte 

Encanto Natalino
Apresentações: Escola de 

Ballet Lago dos Cisnes, Came-
rata do Projeto Jataí, WL Sou-
nd MPB e Pop Rock)

Local: Praça do Quartel
 
19 horas – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 
19h – Papai Noel e Duen-

des na Praça do Cisas
Apresentação: Sunday 

Travels (Blues e Jazz)

 domingo (8)............................
18h – Feira Regional Arte 

Encanto Natalino
Apresentações: Escola de 

Ballet Julia Pyles, Banda MID 
(Sertanejo)

Local: Praça do Quartel
 
19 horas – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 
19h – Papai Noel e Duen-

des na Praça do Cisas
Apresentação: Rolando 

Martinez 

Quarta-feira (11)................
19h – Inauguração da revi-

talização da Praça Monsenhor 
Marcondes e do novo chafariz

Local: Praça Monsenhor 
Marcondes

 
20h – Chegada do Papai 

Noel no Araretama
Local: Praça de Eventos do 

Araretama

à titulação de seus ocupantes de 
modo a garantir o direito à mora-
dia”, afirmou o secretário de Ha-
bitação, Marcelo Martuscelli.

Além dos serviços para regula-
rização fundiária, o programa con-
tará com a participação de diversas 
secretarias da Prefeitura, realizan-
do atendimentos, como Saúde, Es-
portes e Lazer, entre outras.

Regularização mais ágil - 
Marcelo Martuscelli esteve na Se-
cretaria de Habitação do Estado 
na quinta-feira (dia 5), tratando 

da regularização de quatro nú-
cleos: Karina/Ramos, Mossoró, 
Queiroz, Feital. O encontro ocor-
reu com a diretora do “Progra-
ma Cidade Legal”, Bianca Lopes, 
e discutiu sobre a aceleração do 
processo de regularização dos 
bairros. De acordo com Martus-
celli, a reunião foi muito positiva 
e Pindamonhangaba deu mais 
um grande passo no processo. 
“Acreditamos que vamos conse-
guir dar ainda mais celeridade 
na regularização, pois foi um en-

contro técnico muito proveitoso 
e que vai beneficiar diretamente 
cerca de 100 famílias”.

Atualmente, a Prefeitura já 
vem realizando a regularização 
fundiária em diversas regiões 
da cidade, além do Campininha, 
como bairro das Campinas, Vila 
São Benedito (parceria com o 
Itesp), Goiabal (parceria com o 
Itesp). Já foram entregues títulos 
de propriedades para moradores 
do Nova Esperança, Castolira e 
Maricá. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Secretário de Habitação Marcelo Martuscelli e a diretora do “Programa Cidade Legal”, 
Bianca Lopes, em reunião que aconteceu em São Paulo

Visita proporciona 
melhor aprendizado 

aos estudantes

Além de contar a his-
tória do parque, Voltolini 
explicou aos estudantes 
sobre as diferenças entre 
espécies nativas e exó-
ticas, sobre os animais, 
em especial as aves, fluxo 
migratório, alimentação e 
outros assuntos.

O professor também 
aplicou exercícios de ob-
servação aos alunos para 
que eles pudessem anali-
sar tudo que viram e ou-
viram para depois deba-
ter o tema e enriquecer a 
aprendizagem ambiental.
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ORDEM DO DIA
44ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 09 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 187/2019, do Poder Executivo, que “Estima a receita e 
fixa a despesa do Município para o exercício de 2020”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

44ª  Sessão  Ordinária  do  ano de 2019,  a  realizar-se  no  Palácio  Legislativo  “Dr.  Geraldo José  Rodrigues

Alckmin”, no próximo dia 09 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 187/2019, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o

exercício de 2020”.

a) EMENDAS IMPOSITIVAS

Anulação de Recursos: Reserva de Contingência

Alocação de Recursos: Criar e/ou Reforçar

Emenda Objetivo - Projeto/Atividade Valor R$ Vereador(a)

01 Fundo  de  Apoio  ao  Esporte  –  FAEP.  Modalidade:  Futebol
Masculino.

25.000,00 Janio Ardito Lerario

02 Fundo  de  Apoio  ao  Esporte  –  FAEP.  Modalidade:  Futebol
Feminino.

25.000,00 Janio Ardito Lerario

03 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMELP. Modalidade:
Basquete Masculino, para pagamento de professores.

30.000,00 Janio Ardito Lerario

04 Fundo de Apoio ao Esporte – FAEP. Modalidade: Judô. 15.000,00 Janio Ardito Lerario

05 Revitalização do CRAS – Cidade Nova. 15.000,00 Janio Ardito Lerário

06 Oferta  de  serviço  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta
Complexidade de acolhimento de idosos grau III.

10.000,00 Janio Ardito Lerario

07 Fundo de Apoio ao Esporte – FAEP. Modalidade: Futsal,  para
pagamento de profissionais do Grêmio União.

58.000,00 Janio Ardito Lerario

08 Secretaria  Municipal  de  Esportes  –  SEMELP.  Modalidade:
Futsal,  para  pagamento  de  transporte  dos  atletas  do  Grêmio
União.

46.000,00 Janio Ardito Lerario

09 Reforma  do  espaço  onde  serão  realizadas  as  oficinas  de
reutilização e reaproveitamento de resíduos, no Parque da Cidade.

25.000,00 Janio Ardito Lerario

10 Custeio  Geral  no  MAC (Média  e  Alta  Complexidade)  –  UPA
Araretama e UPA Cidade Nova

249.090,90 Janio Ardito Lerario

11 Fundo de apoio ao esporte – modalidade futsal masculino (faixa
etária 16 aos 20 anos e adultos)

177.000,00 Felipe César – FC

12 Fundo de apoio ao esporte – modalidade ciclismo. 20.000,00 Felipe César – FC

13 Fundo  de  apoio  ao  esporte  –  modalidade  futebol  de  campo
feminino adulto.

10.000,00 Felipe César – RC

14 Cultura – Atividade Carnavalesca – Festival de Marchinhas. 10.000,00 Felipe César – FC

15 Cultura – Projeto Estação Cidadania. 20.000,00 Felipe César – FC

16 Reforma  do  espaço  onde  serão  realizadas  as  oficinas  de
reutilização e reaproveitamento de resíduos, no Parque da Cidade.

12.090,90 Felipe César – FC

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

  

II. Projeto de Lei n° 211/2019, do Poder Executivo, que “Autoriza Chefe do Poder 
Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do Município, na 
forma que especifica”.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2019.  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão 
a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta 
minutos, contados do final da votação da Ata.

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

   

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


 


 


                 


 


   


                 
               


 


                 


 


                 


 


            


 


  


 


 



 

 


 

              


 




               


 

               


 

               


 

               


 

                 


 

 
 


 

                   
                


 

 


 

 


 

               


 

   

 


 

          


 

   

 


 

                  


 

                  


 

                 
            


 

                 
          


 


 


 


   


 
            


 


               


 


                 




 

 


 


 


 


 


 


   


              


 


               


 


  


 

               


 

                 


 

                 


 

                 


 

                 


 

                 


 

                 


 

 


 

   

   

                 


 

 


 

                 


 

 


 

   

 


 

 


 

               


 




               


 

               


 

 


 

                 


 

                 


 

 



 

               


 

               


 

 


 

 


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

 


 

                 


 

               


 

                  


 

                   


 

 



 

               


 

 
            


 

   




              
              


 


 

 


 

                   


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                 


 

        


 

               


 

 



            
              


 

               


 

               


 

   

 


                   
      


 

                 


 

 



 

                 


 

                 


 

                   






                 


 

 
                    

                


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

               


 

 
                


 

               


 

              




 

 



            
              


 

 


 

               


 

 


 

 
              
              


 




   
                  


 

           
               
 
               


 

   

 


 

                 



 

 


 

 


 

   


   


 


 


 


 


                 


 


 


 


                 



 


 


 


                


 


 


 


               


 


               


 


               


 


               


 


   


   






      


 


   


              


 


 


 


               


 


               


 


               


 


   


 


 


               


 


               


 


 


 


 


 


               


 


               


 


               


 


                 
          


 


 


 


 


 


 


 


             


 


   


 


 


                     




 

                   
                 


 


 


 


 


 


   



 

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

                 
            


 

   



 

            
                


 

 


 

 



 

   

                


 

   

                


 

   

                
            


 




   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

 


 

 
                


 

 
                  


 

 



 

 



 









                







                

        

                    













b) EMENDAS – 2019
Vereador Rafael Goffi Moreira e Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas
Emenda 14/2019
Altera o inciso I do art. 5° do Projeto de Lei Ordinária n° 187/2019
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Estrada de Ferro Campos do 
Jordão oferece passeios especiais 
de Natal a partir deste domingo
Trens terão decoração temática, distribuição 
de balas e a presença do Papai Noel

“Encanto Natalino”
Tribuna do NortePindamonhangaba, 6 de dezembro de 2019
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A EFCJ - Estrada de Ferro 
Campos do Jordão promoverá 
nos dias 8, 15 e 22 de dezem-
bro, o “Trem do Papai Noel”, em 
Pindamonhangaba e Campos do 
Jordão. Serão feitas duas viagens 
por dia em cada cidade. As com-
posições terão decoração natali-
na, distribuição de balas para as 

crianças e a presença do Papai 
Noel durante todo o trajeto.

Em Pindamonhangaba, o 
“Trem do Papai Noel” partirá às 
10 e às 14 horas. O trajeto com-
pleto, entre as estações Pinda-
monhangaba e Piracuama, é de 
aproximadamente 2 horas. O va-
lor da passagem de ida e volta é 

de R$ 13 e a capacidade máxima 
de cada passeio é de 56 pessoas.

No dia 25, a EFCJ promoverá o 
“Trem de Natal” em Pinda e Cam-
pos. As viagens também contarão 
com decoração típica e serão fei-
tas nos mesmos trajetos e horá-
rios citados anteriormente, mas 
sem a presença do bom velhinho.

Não haverá reservas. Crian-
ças com até cinco anos de idade, 
viajando no colo de um respon-
sável, não pagam passagem. Tu-
ristas com carrinho de bebê po-
dem solicitar aos agentes de trem 
para guardá-lo nas estações da 
ferrovia enquanto aproveitam a 
viagem. Os ingressos podem ser 
adquiridos nas estações da EFCJ.

Este é o sexto ano consecutivo 
em que a ferrovia disponibiliza 
trens especiais de Natal. No ano 
passado, os trens natalinos trans-
portaram mais de 1.000 passa-
geiros em oito viagens. A estação 
central de Pindamonhangaba 
está localizada na rua Martin Ca-
bral, 87, Centro.

Divulgação

“Papai Noel” chega em Moreira 
César nesta sexta-feira

O “Paradão de Natal” com Pa-
pai Noel e os Duendes vai chegar 
em Moreira César nesta sexta-fei-
ra (6) para levar o espírito natali-
no aos moradores do distrito.

A concentração começa às 18 
horas em frente à Escola Muni-
cipal Sera�im Ferreira (avenida 
Alameda dos Manacás, Ipê II). De 
lá, o Paradão de Natal segue até a 
Praça do Cisas – com previsão de 
chegada às 19 horas.

Além do “Papai Noel e os Duen-

des”, o “Paradão de Natal” conta 
ainda com a ‘Carreta do Dogão’, 
grupo de carros ‘Voando Baixo’, 
‘Ônibus Voador’ e seus persona-
gens mágicos (Mickey Mouse, 
Homem Aranha, Palhacinhos e 
outros), Cia. Colhendo Sorrisos e 
vários parceiros comerciais.

Após a chegada do ‘Bom Velhi-
nho’, a Praça do Cisas vai receber 
show musical com Lia de Oliveira 
e Trio, com os sucessos do samba 
e MPB.

‘Praça da Bíblia’ recebe 
visita do “Papai Noel”

Com a reforma da Praça da 
Bíblia, agora o local tem recebi-
do diversos eventos para agitar 
ainda mais o local, que está se 
�irmando como ponto gastronô-
mico e turístico da cidade.

Na quarta-feira (4), pela pri-
meira vez, a ‘Praça da Bíblia’ re-
cebeu “Papai Noel”, “Mamãe Noel” 
e os “Duendes”. O evento natalino 
é uma realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Centenas de crianças e famí-
lias receberam a turma do “Papai 
Noel” numa noite de festa. Os 
visitantes puderam entregar as 
‘cartinhas’ e tirar fotos. O evento 
também contou com a gastro-
nomia local como espetinhos, 

lanches, comida oriental, doces e 
muito mais.

De acordo com o Assessor de 
Eventos da Prefeitura, Ricardo 
Flores, “o evento é uma iniciativa 
que se teve pela recém-entrega da 
reforma da Praça, no qual estare-
mos levando também para outros 
espaços da cidade”.

Na sexta-feira (6), a progra-
mação de shows segue na praça, 
dessa vez com o cantor Júlio Bap-
tista, animando a noite, a partir 
das 19 horas. Todas as sextas-fei-
ras de dezembro haverá música 
ao vivo no local. A Praça da Bíblia 
�ica situada na Avenida Voluntário 
Vitoriano Borges, s/ número, (em 
frente ao Cemitério Municipal). 

Garotada fez questão de registrar o momento

Centenas de crianças aguardavam o “Bom Velhinho”

Divulgação

Divulgação

Domingo (8), é um dia especial 
para a história do município. A 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
realizará, às 19 horas, cerimônia 
de inauguração da revitalização 
da Praça Monsenhor Marcondes 
e do novo chafariz, que estava 
inutilizado, e agora é uma fonte 
luminosa. O evento terá partici-
pação especial da Camerata Jo-
vem do Projeto Jataí. 

“A fonte luminosa traz um 
novo conceito para a Praça Mon-
senhor Marcondes. São jatos de 
água harmonizados com ilumina-
ção de led, num total de 20 bicos 
frisantes e 13 bicos vulcânicos”, 
explicou a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco. “A 
obra começou com a abertura da 
casa de máquinas com todo o es-

paço adequado para o painel de 
controle subterrâneo, com nova 
tecnologia. Inclusive, foi feito o 
corte do piso em mosaico e sua 
reconstituição, prevista na licita-
ção, para mantermos o piso, que 
é um patrimônio de nossa praça”, 
garantiu.

A revitalização desta pra-
ça  faz parte da revitalização 
do centro da cidade, que conta 
ainda com a feira livre, pintura 
do Mercado Municipal, Rua dos 
Andradas com calçadas mais 
largas, acessíveis e sinalizadas 
com piso podotátil, além da ci-
clofaixa, que antes não havia. 
Além das obras do centro da ci-
dade, outra obra importante e 
que compõe a revitalização é a 
‘Praça da Bíblia’.

O prefeito Isael Domingues 
lembrou a importância da ci-
dade se adequar à atualidade, 
principalmente na questão da 
acessibilidade. “O alargamento 
das calçadas e o piso adequado 
para cadeirantes e idosos é uma 
necessidade urgente de nossa 
cidade, por isso revitalizamos 
a Praça Monsenhor Marcondes, 
que é uma praça muito antiga. E 
a cereja do bolo é o novo chafariz, 
que já estava parado há alguns 
anos e que agora foi substituído 
por um novo, mais moderno, com 
opções de cores e até música, que 
com certeza vai embelezar nossa 
cidade, atraindo as pessoas para 
a região central e bene�iciando 
também os comerciantes”, ava-
liou o prefeito.

Prefeitura inaugura revitalização 
da Praça Monsenhor Marcondes 
e do chafariz neste domingo

Praça histórica recebeu diversas melhorias, entre elas, a transformação 
do antigo chafariz em uma fonte luminosa

Luís Claudio Antunes / Portal R3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** DESCLASSIFICAÇÃO / ABERTURA DE 
ENVELOPES ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
224/2019 (PMP 27983/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Educação, 
desclassificou as empresas: Ponto Mix 
Comercial e Serviços Eireli EPP, nos itens 
01, 02, 03, 04, 06, 10; Canaã Distribuidora e 
Comércio Eireli EPP, nos itens 05, 12; J da 
SN Santana Limpeza ME, no item 09. Diante 
de tal desclassificação, determinou que seja 
marcada a sessão para abertura do envelope 
dizendo conter documentos de habilitação 
na sequência de classificação da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de utensílios 
de cozinha”. Fica marcada a referida sessão 
para o dia 19/12/2019, às 08h30, no mesmo 
local do evento anterior.  

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
241/2019 (PMP 29340/2019) 
A autoridade superior, considerando o 
parecer da Secretaria de Educação (Setor 
de Alimentação Escolar), desclassificou, 
em 22/11/2019, as empresas, conforme 
relação publicada no site do município, 
na seção de consulta de licitações (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br). Determinou 
o prosseguimento do certame para abertura 
do envelope de documentação das empresas 
classificadas na sequência para os itens 20, 
38, 55, 56, da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de gêneros alimentícios estocáveis 
especiais”. Fica a referida sessão marcada 
para o dia 19/12/2019, às 09h30, no mesmo 
local do evento anterior.

Em sua última reunião 
ordinária do ano, o Conselho 
Comunitário de Segurança 
de Pindamonhangaba (Con-
seg) discutiu a implantação 
de uma nova legislação para 
restrição do consumo de ál-
cool em espaços públicos e 
enviará às autoridades pedi-
do para aumento do efetivo 
da Polícia Civil no município.

O encontro, realizado na 
ultima terça-feira (3), contou 

Conseg  discute restrição ao consumo de álcool
com a presença do presiden-
te do Conselho, Alexandre 
Pió, do Delegado Dr. Vinicius 
Garcia (representando a Po-
lícia Civil) e da diretora de 
Trânsito Luciana Viana (re-
presentando a Secretaria de 
Segurança Municipal).

O representante da Polícia 
Civil ressaltou o importante 
trabalho investigativo que 
desmantelou uma quadrilha 
de São José dos Campos que 

vinha praticando constantes 
furtos à residência, identifi-
cando sete suspeitos e efe-
tuando a prisão de quatro 
deles. “Tratavam-se de casos 
semelhantes com prática de 
furto utilizando um gol preto 
e um corsa. Com o esclareci-
mento percemos uma sensí-
vel queda do número de fur-
tos”, afirmou Dr. Vinicius.

A Polícia Militar encami-
nhou dados sobre o compor-
tamento das ocorrências no 
mês de outubro, identifican-
do queda em quase todas as 
modalidades de crime. O des-
taque no ano é para a queda 
do número de homicídios. 
Em 2017 foram registrados 
22 caso, caindo para 17 ho-
micídios em 2018 e até no-
vembro foram computados 
13 mortes.

Lei Seca
Outro ponto abordado foi 

a assinatura de abaixo assi-
nado para encaminhar às au-
toridades municipais solici-

tando a implantação de uma 
legislação que restringe o 
consumo de bebidas alcoóli-
cas nos logradouros públicos 
após as 22 horas e em qual-
quer horário nas proximida-
des de escolas. A lei fixa pe-
nalidade e multa para quem 
descumprir a lei e destinação 
da arrecadação para a Secre-
taria da Educação.

No manifesto, o Conseg 
cita a redução de criminali-
dade, queda do consumo de 
álcool e droga e outras ocor-
rências como pertubação de 
sossego.

Efetivo da Polícia Civil
Durante o debate, o pú-

blico presente deliberou so-
bre o encaminhamento de 
propositura para Seccional 
da Polícia Civil e Governo do 
Estado solicitando priorizar 
Pindamonhangaba para no-
meação de mais efetivo para 
a Civil com mais escrivães e 
investigadores. “A região é 
sempre apontada como uma 

das mais violentas, a cidade 
cresce com mais habitantes, 
temos um enorme distrito 
policial em Moreira César, 
porém falta servidores para 
dar mais agilidade no tra-
balho investigativo da nossa 
Civil”, afirmou Alexandre Pió.

Homenagens
A reunião foi finalizada 

com a entrega de homena-
gens para personalidades 
que colaboram com o tra-
balho do Conseg. Recebe-

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.880, DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015, no art. 11A do Decreto nº 5.396, de 
11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo 
Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017, 
Resolve Alterar a Portaria Interna nº 10.837, 
de 07 de outubro de 2019, e NOMEAR os 
servidores: Rafaela de Oliveira Pereira 
Lourenço (Presidente), Aline Teixeira Anelli 
e Israel Abraão dos Santos Dias (membros), 
para comporem a comissão para abertura de 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, em 29 de 
novembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.879, DE 29 DE 
NOVEMBRO  DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,  em razão da Portaria 
Interna nº 10.858, de 29 de outubro de 2019 
e nos termos da determinação do Secretário 
Municipal de Administração às fls 176 do 
Processo nº 14646/2018 – Sindicância nº 
034/2018 -  Resolve cessar o afastamento 
preventivo do servidor João Gonçalves de 
Oliveira, fiscal sanitário, matrícula 671700, 
lotado no Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos da Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de 
novembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.292, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. 
Euciane Glauce Garcia de Andrade, Oficial 
de Administração, para substituir a Chefe 
de Divisão de Processos Disciplinares, Sra. 
Shirley Silva Fernandes, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 
25 de novembro a 09 de dezembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de 
novembro de 2019.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de 
dezembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria Interna Nº 20/2019 da Secretaria Municipal 
de Educação, de 06 de dezembro de 2019.

Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para 
atuarem nos Projetos Pedagógicos Especiais

Júlio Cesar Augusto do Valle, Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei Municipal nº 5.318, de 21 de dezembro 
de 2.011, 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 referentes à 
seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar 
nos Projetos Pedagógicos Especiais durante o ano letivo 
de 2020 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 seleção de docentes conforme dispõe o 
artigo 39 da Lei Municipal 5.318/2011.
Art. 4º As atividades desenvolvidas pelos professores nos 
Projetos Especiais Casa Verde e NAP – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico, são consideradas atividades correlatas 
ao magistério de acordo com o artigo 57, parágrafo 1º, da 
Lei nº 5318/11.
Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Educação 
regulamentar a carga horária semanal referente aos 
Projetos Pedagógicos Especiais de acordo com a 
necessidade de cada projeto, segundo a Lei nº 5318/11, 
Art 17, parágrafo 1º.
I. A carga horária para os professores que 
atuarem na EJA – Educação de Jovens e Adultos será de 
25 (vinte e cinco) horas, considerando o horário de HTPC 
de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) horas semanais 
de HTPL em local de livre escolha
II. A carga horária semanal para os professores 
que atuarem na Casa Verde e NAP será de 30 (trinta) 
horas, considerando o horário de HTPC de 02 (duas) 
horas semanais e 03 (três) horas semanais de HTPL em 
local de livre escolha
III. Os professores que atuarem na Casa verde 
e NAP, poderão optar no ato da atribuição pela carga 
suplementar de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas semanais 
e 03 (três) horas semanais de HTPL em local de livre 
escolha.
IV. A jornada de trabalho não poderá exceder a 
carga horária semanal de 55 (cinquenta e cinco) horas.
Art. 6º A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17-A da 
Lei nº 6.221/19.
Art. 7º Para os fins a que se destina esta portaria 
definem-se dentre os Projetos Pedagógicos Especiais 
indicados no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 
5.318/2011, regulamentados pelos decretos n º 5119 de 
09 de outubro de 2014 e nº 5129 de 22 de outubro de 
2014 os que seguem discriminados abaixo:
I. Atendimento Educacional Especializado
a) Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP

II. Educação Ambiental
a) Projeto de Educação Ambiental Casa Verde

III. Educação de Jovens e Adultos

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 8º Os docentes efetivos da Rede Municipal de 
Ensino, interessados em atuar em algum dos Projetos 
Pedagógicos Especiais indicados nos incisos I, II e III 
do artigo 7º desta portaria, independentemente de terem 
sala atribuída no ano de 2.020, deverão manifestar seu 
interesse por meio de formulário específico.
§ 1º Os formulários estão disponíveis no Anexo 1 desta 
Portaria.
§ 2º Os docentes que pretendem atuar no NAP ou 
Casa Verde deverão anexar, ao formulário de inscrição, 
as cópias dos documentos comprobatórios quanto à 
Formação Acadêmica, Aperfeiçoamento Profissional e 
indicar a Classificação exercício 2020 de acordo com as 
orientações contidas nesta portaria. 
Art. 9º Os formulários de inscrição e cópias dos 
documentos dos inscritos serão entregues pelo docente 
interessado ou um representante, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, até as 15h do dia 12 (doze) de 
dezembro de 2019.
Art. 10 A relação de inscrições deferidas será publicada 
no site da Prefeitura, Jornal Tribuna do Norte e e-mail 
institucional das Unidades Escolares no dia 18 (dezoito) 
de dezembro de 2019.

 DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS ESPECIAIS
Art. 11 Os Projetos Pedagógicos Especiais por sua 
natureza específica atendem aos propósitos dos decretos 
n º 5119 de 09 de outubro de 2014 e nº 5129 de 22 de 
outubro de 2014 e visam:
I- O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
visa promover apoio para que a criança com deficiência 
apresente melhoria no desenvolvimento integral, 
processo ensino aprendizagem com recursos para 
auxiliar e ampliar suas habilidades e potencialidades
II- A Casa Verde visa o desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas para a implantação da política 
municipal de Educação Ambiental;
III- A EJA – Educação de Jovens e Adultos visa 
ao atendimento educacional aos jovens e adultos que 
não concluíram a primeira etapa do Ensino Fundamental, 
correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de Nove Anos (1º ao 5º ano);
Parágrafo único. De acordo com o Art. 9º do Decreto 
Municipal nº 5129/14, o NAP atenderá crianças com 
deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência 
intelectual, deficiência física e múltipla, síndromes, 
transtornos globais do desenvolvimento, dificuldades de 
aprendizagem, distúrbios de fala e linguagem e transtorno 
de comportamento (TDAH, TC e TOD) da Rede 
Municipal de Ensino, que necessitem de atendimentos 
especializados.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO 
NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS 
Art. 12 De acordo com o Decreto Nº 5.119/14, no Art. 15, 
são objetivos do setor de pedagogia: 
a) Articular intervenções pedagógicas que 
estimulem as funções cognitivas a partir do uso de jogos 
em atividades grupais e/ou individuais;
b) Promover o ensino da Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS para crianças surdas; 
c) Promover o ensino do BRAILLE para as 
crianças com deficiência visual; 
d) Promover avaliação pedagógica ao 
encaminhar uma criança com deficiência, transtorno ou 
síndrome para inclusão; 
e) Orientar a família para que esta tenha efetiva 
participação nos atendimentos especializados que seu 
filho recebe e possa reconhecer os benefícios destes; 
f) Proporcionar o desenvolvimento da 
autonomia, independência nas ações; aquisição de 
habilidades, aprendizado de conceitos e desenvolvimento 
do raciocínio;
g) Orientar as equipes escolares quanto ao 
manejo e atendimento aos aprendizes público alvo da 
Educação Especial.
Art. 13 Os docentes selecionados para atuar no Projeto 
de Educação Ambiental deverão responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do 
plano de trabalho do Projeto de Educação Ambiental 
Casa Verde;
b) pela definição do cronograma e das 
atividades previstas para os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino;
c) pela organização de estratégias 
pedagógicas, identificação e produção de recursos  
específicos para a Educação Ambiental;
d) pela articulação com os professores das 
classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e 
demais ambientes escolares;
e) pela orientação as equipes escolares 
quanto implantação das diretrizes da Política Municipal 
de Educação Ambiental instituída pela Lei Municipal 
5.449/2.012;
f) por atuar na interface com o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e com as instituições 
que atuam nas áreas de  meio ambiente, cultura, 
desenvolvimento econômico dentre  outras áreas afins 
para a efetivação da Política Municipal de Educação 
Ambiental.
Art. 14 Os docentes selecionados para atuar na 
Educação de Jovens e Adultos deverão responsabilizar-
se por cumprir as atribuições constantes no Anexo V da 
Lei Municipal n° 5318/11.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 
PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 15 Os docentes interessados em atuar no 

Atendimento Educacional Especializado do Núcleo de 
Apoio Pedagógico – NAP deverão atender aos seguintes 
critérios:
I. Classificação exercício 2020
II. Formação Acadêmica
a) Formação inicial que habilite para o exercício da 
docência (magistério ou normal superior com habilitação 
para docência na educação Infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental ou Curso superior completo em 
Pedagogia) e 
b) Formação específica na Educação Especial. (Curso de 
especialização lato sensu ou stricto sensu) 
c) Mestrado na área de Educação Especial Inclusiva
III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Especial, apresentando certificados 
nas modalidades presencial, bimodal ou online realizados 
nos últimos cinco (05) anos, de 2015 a 2019.
Art. 16 Os docentes interessados em atuar no Projeto de 
Educação Ambiental Casa Verde deverão atender aos 
seguintes critérios:
I. Classificação exercício 2020
II. Formação Acadêmica: 
a) Curso Superior completo de Pedagogia, 
Ecologia ou Biologia, Curso de Licenciatura em área do 
currículo da Educação Infantil e/ou dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
b) Curso de Especialização Lato Sensu na área 
de Educação Ambiental, Ecologia ou Biologia e/ou;
c) Mestrado na área de Educação Ambiental, 
Ecologia ou Biologia

III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Ambiental, Ecologia ou Biologia 
apresentando certificado nas modalidades presencial, 
bimodal ou online realizados nos últimos cinco (05) anos, 
de 2015 a 2019.
Art. 17 Os docentes interessados em atuar na Educação 
de Jovens e Adultos deverão apresentar somente o 
formulário de inscrição indicando a classificação exercício 
2020 publicada em 12/11/2019.
§ 1º Poderão se inscrever para atuar na Educação de 
Jovens e Adultos os professores autorizados a lecionar 
no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS
Art. 18 As vagas disponíveis para a atuação dos docentes 
nos Projetos Especiais:
a) Para o NAP – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico serão disponibilizadas 08 (oito vagas), 
sendo 02 (duas) vagas no NAP Governador Mário Covas 
(01 de manhã e 01 tarde) e 06 (seis) vagas no NAP 
Francisco Romano de Oliveira (03 de manhã e 03 tarde)

b) Para a Casa Verde serão disponibilizadas 
04 (quatro) vagas, sendo 02 (duas) vagas no período da 
manhã e 02 (duas) vagas no período da tarde

c) Para EJA – Educação de Jovens e Adultos 
serão disponibilizadas 02 (duas) vagas, sendo 01 
(uma) vaga na Escola Municipal João Kolenda Lemos 
(Araretama) e 01 (uma) vaga na Escola Municipal Manoel 
César Ribeiro (Res. Andrada).

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Art. 19 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento 
Educacional Especializado do NAP – Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico serão classificados em ordem 
decrescente, a partir dos resultados obtidos na soma dos 
seguintes pontos:

I. Total de pontos obtidos no critério 
Classificação exercício 2020 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 20 Os docentes inscritos para atuar no Projeto de 
Educação Ambiental Casa Verde serão classificados em 
ordem decrescente, a partir dos resultados obtidos na 
soma dos seguintes pontos:

I. Total de pontos obtidos no critério 
Classificação exercício 2020 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 21 Será considerada a classificação exercício 2020 
dos docentes inscritos para atuar na Educação de Jovens 
e Adultos. 
Art. 22 Considerados os critérios para a participação no 
processo de seleção dos docentes para o NAP – Núcleo 
de Apoio Pedagógico e para o Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde, serão atribuídos pontos para 
a formação acadêmica e para o aperfeiçoamento 
profissional na seguinte proporção: 
§ 1º Em relação à formação acadêmica exigida para 
atuação no Atendimento Educacional Especializado e 
no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, serão 
atribuídos:
I – 30 (trinta) pontos para o curso de Graduação (Nível 
Superior); 
II - 50 (cinquenta) pontos para cada curso de 
Especialização (Lato Sensu, no máximo de 03 (três) 
cursos, totalizando 150 (cento e cinquenta) pontos; 
III - 100 (cem) pontos para o curso de Mestrado (Stricto 
Sensu).
§ 2º Em relação ao aperfeiçoamento profissional para 
atuação no NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
e Casa Verde serão atribuídos 05 (cinco) pontos para 
cada 10 (dez) horas somadas nos certificados validados 
específicos para o trabalho em cada projeto.
Art. 23 A classificação dos docentes inscritos neste 
processo será encaminhada às Unidades Escolares por 
meio do Departamento de Gestão e Publicada no site 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no dia 20 
(vinte) de dezembro de 2019.

DA ATRIBUIÇÃO 
Art. 24 De acordo com a Lei nº 5318/11, Art 17, parágrafo 
1º, a carga horária semanal referente aos projetos 
pedagógicos especiais será regulamentada em legislação 
específica, portanto fica disposto nesta portaria.
§ 1º No ato da atribuição, aos docentes inscritos para 
atuarem no NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico e na 
Casa Verde será atribuída a carga regular de 5h diárias, 
totalizando 30 horas semanais considerando o horário 
de HTPC de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) horas 
semanais de HTPL em local de livre escolha.
§ 2º Os professores que atuarem na Casa Verde e 
NAP, poderão optar no ato da atribuição pela carga 
suplementar de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas semanais 
e 03 (três) horas semanais de HTPL em local de livre 
escolha.
§ 3º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 25 O horário (HTPC) constitui parte da jornada de 
trabalho dos profissionais que atuarem nos Projetos 
Especiais NAP e Casa Verde, da seguinte forma:
§ 1º Os docentes que optarem pela jornada regular de 5h, 
deverão cumprir HTPC semanal de acordo com a Circular 
nº 11/19 - DGE, destinado à promoção de formação em 
serviço, palestras e orientações às Escolas da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como estudos, 
organização dos serviços e documentações pertinentes 
a cada Projeto.

§ 2º Os docentes que optarem por suplementação de 
jornada no contraturno deverão cumprir 02 (dois) dias 
semanais de HTPC noturnos, de acordo com a Circular 
nº 11/19 – DGE, destinados à promoção de formação 
em serviço, palestras e orientações às Escolas da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como estudos, 
organização dos serviços e documentações pertinentes 
a cada Projeto.
Art. 26 A fase de atribuição, para os Projetos Pedagógicos 
Especiais, ocorrerá no dia 03/02/2020, a partir das 9 
horas, no Teatro Galpão, sito a Rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750 - Parque das Nações, Pindamonhangaba, 
SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará 
desistência do inscrito, não podendo o candidato pleitear 
sua chamada para atuar no projeto em que se inscreveu, 
após o término da sessão de atribuição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 Os termos desta Portaria serão amplamente 
divulgados.
Art. 28 As dúvidas sobre a presente portaria deverão ser 
protocoladas na Secretaria Municipal de Educação, no 
Departamento de Gestão Educacional, no dia 09/12/2019.
Art. 28 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário 
Municipal de Educação, que poderá solicitar informações 
e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos na 
solução.
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2019.

Júlio Augusto Cesar Valle
Secretário Municipal de Educação

Portaria Interna Nº 21/2019 da Secretaria Municipal de 
Educação, de 06 de dezembro de 2019.

Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para 
atuarem nos serviços da Educação Especial – Sala de 
Recursos, Atendimento Itinerante e Apoio Pedagógico.

Júlio Cesar Augusto do Valle, Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
da LDB 9394/96 e Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, 
que dispõe sobre a Educação Especial.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições referentes à 
seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar 
na Educação Especial nos atendimentos das Salas de 
Recursos Multifuncionais, Atendimento Itinerante e Apoio 
Pedagógico durante o ano letivo de 2020 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 seletivo 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 docentes para os 
atendimentosda Educação Especial.
Art. 4º As atividades desenvolvidas pelos professores 
no Atendimento Educacional Especializado das Salas de 
Recursos, Itinerantes e Apoio Pedagógico são previstas 
na Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, Artigo 28, 
inciso XI.
Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Educação 
regulamentar a carga horária semanal referente aos 
atendimentos da Educação Especial, portanto:
I. A carga horária para os professores que 
atuarem como Apoio Pedagógico, no contraturno da 
sua sala de aula regular, será de 20 (vinte) horas/aula 
de atendimento aos alunos público alvo da Educação 
Especial.
II. A carga horária semanal para os professores 
que atuarem na Sala de Recursos Multifuncionais e 
Itinerância será de 30 (trinta) horas, considerando o 
horário de HTPC de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) 
horas semanais de HTPL em local de livre escolha.
III. A carga suplementar de trabalho, por opção 
do professor no ato da atribuição das Salas de Recursos 
Multifuncionais e Itinerância, será de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas 
semanais e 03 (três) horas semanais de HTPL em local 
de livre escolha.
IV. A jornada de trabalho dos professores 
das Salas de Recursos e Itinerantes, que optarem pela 
suplementação da carga horária, não poderá exceder a 
carga horária semanal de 55 (cinquenta e cinco) horas.
Art. 6º A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17 A da 
Lei nº 6.221/19.
§ 1º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 7º Para fins de aplicação desta Portaria, consideram-
se:
I. Sala - espaço físico para a realização de 
atividades pedagógicas;
II. Sala de Recursos - sala multifuncional para 
a realização de atividades referentes ao atendimento 
educacional especializado composta por agrupamento de 
alunos de acordo com suas necessidades;
III. Modalidade Itinerante/Itinerância - 
atendimento realizado por professor especializado que 
se desloca até a escola de matrícula do aluno quando 
não houver sala de recursos em espaço físico próprio 
e realização de atendimento domiciliar ou hospitalar 
quando o aluno, em razão da deficiência, for impedido ou 
afastado de comparecer às aulas regulares;
IV. Avaliação Pedagógica - avaliação realizada 
por professor especializado com o objetivo de identificar 
os recursos e apoios necessários.
V. Apoio Pedagógico: pessoa que atua em 
todas as atividades escolares, em todos os níveis e 
modalidades de ensino proporcionando ao estudante 
com deficiência regulação do comportamento, 
execução do currículo adaptado quando se fizer 
necessário, implementação do PEI – Plano Educacional 
Individualizado, de acordo com as orientações do 
Professor Regente, considerando  a utilização dos 
recursos necessários para efetivar a inclusão na Sala 
Regular em todas as áreas do conhecimento incluindo 
Arte, Educação Física e Movimento.
VI. Público-alvo da Educação Especial: 1-Alunos 
com deficiência - são aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, 
que em interação com diversas barreiras, podem ter 
restringida sua participação plena e efetiva na escola 
e na sociedade. 2 -Alunos com transtornos globais 
do desenvolvimento - são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas 
e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restritas, estereotipado e repetitivo. Incluem-se 
neste grupo alunos com autismo, síndromes do espectro 
do autismo e psicose infantil. 3- Alunos com altas 
habilidades/superdotação - são aqueles que demonstram 
potencial elevado em qualquer uma das seguintes 
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar 
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e 
realização de tarefas em áreas de seu interesse.
§ 1º - Aos alunos público-alvo da Educação Especial, 
devidamente matriculados na Rede Municipal de ensino, 
será assegurado Atendimento Educacional Especializado 
- AEE, a ser ofertado em Salas de Recursos dessa 
rede de ensino, inclusive na modalidade itinerante, 
exclusivamente, no contraturno da frequência do aluno 
nas classes comuns do ensino regular.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 8º O Atendimento Educacional Especializado -AEE, 
quando desenvolvido em Sala de Recursos, em espaço 
multifuncional dotado de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos, visa ao desenvolvimento de 
habilidades gerais e/ou específicas, que se viabilizam por 
ações de apoio, de caráter pedagógico complementar ou 
suplementar.
§ 1º - As ações de caráter pedagógico complementar, 
quando desenvolvidas em Sala de Recursos, destinam-se 
aos alunos com deficiência e/ou com TGD/ transtornos do 
espectro autista – TEA e aquelas de caráter suplementar, 
como apoio aos alunos com altas habilidades ou 
superdotação, na seguinte conformidade:
1. com turmas formadas por até 25 (vinte e cinco) alunos, 
por período, da própria unidade escolar ou de escolas 
diversas da rede municipal de ensino.
2. em atendimento individualizado ou em grupo de 
alunos em conformidade com as necessidades indicadas 
pela Avaliação Pedagógica, desde que ministradas no 
contraturno ao da frequência do aluno em classe do 
ensino regular.
§ 2º - Quando o atendimento ocorrer na modalidade 
itinerante, as ações de caráter pedagógico complementar 
ou suplementar ocorrerão na seguinte conformidade:
1. com turmas formadas por alunosem cada unidade 
escolar, conforme cronograma de atendimento 
considerando o número e tipo de deficiências das escolas 
atendidas;
2. em atendimento individualizado ou em grupo de 
alunos em conformidade com as necessidades indicadas 
pela Avaliação Pedagógica, desde que ministradas no 
contraturno ao da frequência do aluno em classe do 
ensino regular;
3. em atendimento educacional ao aluno da educação 
básica internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, de acordo 
solicitação expressa na Secretaria Municipal de Educação

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO 
NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS 
Art. 9º- Compete ao Professor do Atendimento 
Educacional Especializado das SRM e Itinerante:
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola;
II - Realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos 
público-alvo da Educação Especial, dimensionando a 
natureza e o tipo de atendimento indicado, além do tempo 
necessário à sua viabilização;
III - Orientar e acompanhar a aprendizagem dos alunos 
das classes regulares;
IV - Elaborar relatório descritivo da avaliação pedagógica;
V - Elaborar e desenvolver o Plano de Atendimento 
Educacional Especializado –Plano do AEE dos alunos 
público-alvo da Educação Especial, em parceria com 
suas famílias e demais professores;
VI- Participar dos Conselhos de Classe/Ciclo/Ano/Série/
Termo e do Horário de trabalho pedagógico coletivo - 
HTPC;
VII - Oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor 
da classe do ensino regular, indicando os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias 
metodológicas;
VIII - Manter atualizados os registros de todos 
os atendimentos efetuados, conforme instruções 
estabelecidas pela SME destinada ao público alvo da 

Educação Especial;
IX - Orientar os pais ou responsáveis pelos alunos, 
bem como a comunidade, quanto aos procedimentos 
educacionais e encaminhamentos sociais, culturais, 
laborais e de saúde;
X - Participar das demais atividades pedagógicas 
programadas pela escola;
XI - Orientar funcionários, alunos e professores da escola 
para a promoção da cultura educacional inclusiva;
XII – Colaborar para a implementação do Plano 
Educacional Individualizado e adaptações razoáveis para 
a plena participação do estudante;
XIII – Promover o desenvolvimento do potencial de 
cada aprendiz nas diversas áreas do conhecimento, 
principalmente os centros de interesse;
XIX – Zelar pela inclusão do estudante na sala regular e 
pela eliminação das barreiras atitudinais, combatendo o 
bullying e discriminação.
Art. 10- Os docentes e os demais profissionais que atuam 
em atendimento a alunos público alvo da Educação 
Especial, seja em espaços específicos ou em classes 
regulares, deverão participar das ações de formação 
continuada desenvolvidas pela unidade escolar ou 
promovidas pela SME.

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 11 Os docentes interessados em atuar no 
Atendimento Educacional Especializado Sala de 
Recursos Multifuncionais ou Itinerância deverão 
apresentar:
I. Experiência no trabalho nas Salas de 
Recursos Multifuncionais e Itinerância nos últimos 03 
anos
II. Formação Acadêmica
a) Formação inicial que habilite para o exercício da 
docência (magistério ou normal superior com habilitação 
para docência na educação Infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental ou Curso superior completo em 
Pedagogia) e 
b) Formação específica na Educação Especial. (Curso de 
especialização lato sensu ou stricto sensu) 
c) Mestrado na área de Educação Especial Inclusiva
III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Especial, apresentando certificados 
nas modalidades presencial, bimodal ou online realizados 
nos últimos cinco (05) anos, de 2015 a 2019.
Parágrafo único: A pontuação da classificação de 
docente na Rede Municipal, utilizada para atribuição 
de sala regular, será consultada para definir casos de 
empate. A relação de inscrições deferidas será publicada 
no site da Prefeitura, Jornal Tribuna do Norte e enviada 
ao e-mail institucional das unidades escolares pelo 
Departamento de Gestão Educacionalno dia 20 (vinte) de 
dezembro de 2019.
Art. 12 O docente interessado em atuar como Apoio 
Pedagógico deverá preencher o formulário de inscrição, 
indicando a classificação exercício 2020 e aguardar data 
para atribuição a ser realizada no início do ano letivo.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS
Art. 13 As vagas disponíveis para a atuação dos docentes 
nas Salas de Recursos Multifuncionais e Atendimento 
Itinerante serão distribuídas da seguinte forma:
a) Para o atendimento Educacional 
Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais 
serão disponibilizadas14 (catorze) salas no período da 
manhã e 14 (catorze) salas no período da tarde.
b) Para o atendimento itinerante serão 
disponibilizadas 04 (quatro) vagas, sendo 01 (uma) vaga 
no período da manhã e 01 (uma) vaga no período da 
tarde na Região de Moreira César e 01 (uma) vaga no 
período da manhã e 01 (uma) vaga no período da tarde 
na Região Rural e Cidade Jardim.
Parágrafo único: A sede de frequência e o HTPC dos 
professores do atendimento itinerante ocorrerão no NAP 
– Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Art. 14 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento 
Educacional Especializado na Sala de Recursos 
Multifuncionais e Atendimento Itinerante serão 
classificados em ordem decrescente, a partir dos 
resultados obtidos na soma dos seguintes pontos:
I. Total de pontos obtidos no critério 
Experiência Funcional 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 15 Aos critérios para a participação no processo de 
seleção dos docentes para o Atendimento Educacional 
Especializado na Sala de Recursos Multifuncionais e 
Atendimento Itinerante, serão atribuídos pontos para a 
Experiência Profissional, para a Formação Acadêmica 
epara o Aperfeiçoamento Profissional na seguinte 
proporção:
I. 01 ponto para cada dia de efetivo trabalho 
em Sala de Recurso ou Atendimento Itinerante nos 
últimos três anos, de 2017 a 2019.
II. 30 (trinta) pontos para o curso de Graduação 
(Nível Superior); 
III. 50 (cinquenta) pontos para até 03 (três) 
cursos de Especialização (Lato Sensu), totalizando 150 
pontos; 
IV. 100 (cem) pontos para o curso de Mestrado 
(Stricto Sensu).
V. Serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cada 
certificado apresentado de Libras e Braille, considerados 
cursos específicos para atuação no Atendimento 
Educacional Especializado para a modalidade da 
Educação Especial. 
VI. Em relação ao aperfeiçoamento profissional 
para atuação na Sala de Recursos e Atendimento 
Itinerante serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada 
10 (dez) horas somadas nos certificados validados 
específicos na área da Educação Especial.
Art. 16 Será considerada a classificação exercício 2020 
dos docentes inscritos para atuar como apoio pedagógico.
Art. 17 A classificação dos docentes inscritos neste 
processo será divulgada às unidades por meio do 
Departamento de Educação e no site da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, no dia 20 (vinte) de 
dezembro de 2019.

DA ATRIBUIÇÃO
Art.18 A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17 A da 
Lei nº 6.221/19.
§ 1º No ato da atribuição, aos docentes inscritos para 
atuarem na SRM – Sala de Recursos Multifuncionais e 
Atendimento Itinerante será atribuída a carga regular de 
5h diárias, totalizando 30 horas semanais incluídas as 2 
horas de HTPC e 3h de HTPL.
§ 2º No ato da atribuição da carga regular de 5h será 
opcional a ampliação de jornada a título de carga 
suplementar de 04 horas diárias atribuídas de acordo com 
as vagas disponíveis no projeto de interesse.
§ 3º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 19 O horário (HTPC) que constitui parte da jornada de 
trabalho dos profissionais que atuarem nos Atendimento 
da Educação Especial – SRM  e Itinerante:
§ 1º Os docentesque optarem pela jornada regular de 5h, 
deverão cumprir 01 (um) dia por semana de HTPC de 
acordo com a Circular nº 11/19- DGE.
§ 2º Os docentes que optarem por suplementação de 
jornada no contraturno deverão cumprir seu HTPC 
semanal noturno promovendo palestras e orientações 
às Escolas da Rede Municipal de Pindamonhangaba, 
bem como estudos, organização dos serviços e 
documentações pertinentes .
Art. 20 A fase de atribuição, para os serviços da Educação 
Especial, atendimento na Sala de Recursos e Itinerante, 
ocorrerá no dia 03/02/2019, a partir das 9 horas, no Teatro 
Galpão, sito a rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2.750 - 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Art. 21 A fase de atribuição para o serviço de apoio 
pedagógico será divulgada e disciplinada por meio de 
circular no início do ano letivo de 2020.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará 
desistência do inscrito, não podendo o candidato pleitear 
sua chamada para atuar no projeto em que se inscreveu, 
após o término da sessão de atribuição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 Os termos desta Portaria serão amplamente 
divulgados.
Art. 23 As dúvidas relativas a esta portaria deverão 
ser protocoladas na SME até o dia 09/12/2019 no 
Departamento de Gestão Educacional.
Art. 24 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário 
de Educação e Cultura, que poderá solicitar informações 
e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos na 
solução.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba,06 de dezembro de 2019.

Júlio Augusto Cesar Valle
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO 

ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

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 do conselho tutelar, mandato 
2020/2024 para a Comissão Especial formada 
para este fim, CONVOCA os Conselheiros 
Tutelares Eleitos (10 Titulares) para início da 
capacitação presencial prevista no artigo 34 da 
Lei  4.754/20018, para comparecimento no dia 
11/12/2019, às 7:30 hs, na sede do 1º Conselho 
Tutelar de Pindamonhangaba, com endereço na 
Rua Dr. Aníbal de Jesus Pinto Monteiro, nº 237, 
Alto do Cardoso, nesta cidade. 

Pindamonhangaba-SP, 05 de dezembro de 
2019

Comissão Especial de Eleição 
dos Conselheiros Tutelares de 

Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº 

RESOLUÇÕES TIPO VALOR FICHA 

ASSOCIAÇÃO DOS 
SALESIANOS 

COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 

05.381.354/0001-47 

SERVIÇO DE MSE - 
PSC/LA "PROJETO 

RESGATANDO 
VIDAS" 

72, 79,  83 e 85 
de 2019 Custeio R$20.800,00 870 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.295, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para o exercício de 2020, às 
Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para o repasse das subvenções 
previstas nas Leis Municipais 6.208, de 28 de março de 2019 e 6.231, de 02 de julho de 2019, a 
título de subvenção social e auxílio, às Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e repassar o saldo 
previstos para os projetos no exercício de 2.020, conforme Anexo I desta Lei.
Art. 2º Altera o valor do recurso financeiro previsto no Anexo I da Lei nº 6.231, de 02 de julho de 
2019, para a Organização da Sociedade Civil, a seguir indicada, que passa a vigorar:  

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para o repasse das subvenções 
previstas nas Leis Municipais 6.213, de 17 de abril de 2019 e 6.230, de 02 de julho de 2019, a 
título de subvenção social e auxílio, às Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso, e repassar o saldo previsto para os projetos no o 
exercício de 2.020, conforme Anexos II e III desta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante Decreto, a abertura de crédito 
adicional suplementar, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2019.

Dr. Isael Domingues                                 Ana Paula de Almeida Miranda
 Prefeito Municipal                                   Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de dezembro de 2019.

               Anderson Plínio da Silva Alves
              Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 207/2019

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL CNPJ PROJETO Nº RESOLUÇÕES FICHA EMPENHO VALOR TOTAL 

DA VERBA

VALOR TOTAL 
DAS ÚLTIMAS 

PARCELAS 
PARA O ANO 

DE 2020

TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2020

INÍCIO TÉRMINO

TF 02/19 - 
ADIT. 

01/2019
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 PROJETO CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO 69 E 83 DE 2019 637 4093 E 8437 R$ 47.400,00 R$ 12.456,00 3 jan/20 mar/20

TF 06/19 - 
ADIT. 

01/2019

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA
05.381.354/0001-47 PROJETO RESGATANDO VIDAS - 

OFICINAS PARA VIDAS
70, 71, 72, 79 E 

83 DE 2019 637 e 870 4080 E 9052 R$ 90.200,00 R$ 25.167,48 3 jan/20 mar/20

TF 09/19
ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

PROJETO CRESCER
07.076.249/0001-20 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS 72 DE 2019 637 4085 R$ 127.812,00 R$ 40.430,46 3 jan/20 mar/20

TF 10/19 - 
ADIT. 

01/2019

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA
05.381.354/0001-47

PROJETO CAMERATA JOVEM - 
TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR 

MEIO DA MÚSICA
72 E 83 DE 2019 637 E 870 4082 E 8459 R$ 77.100,00 R$ 18.936,99 3 jan/20 mar/20

TF 12/19
ASSOCIAÇÃO PRÓ COALIZÕES 

COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO 
BRASIL

16.732.884/0001-09 PROJETO EM BUSCA DO MELHOR 72 DE 2019 637 4087 R$ 45.000,00 R$ 5.880,00 3 jan/20 mar/20

TF 13/19
APAMEX - ASSOCIAÇÃO 

PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE

09.232.628/0001-97
PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DO 

ALCOOL E OUTRAS DROGAS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

72 DE 2019 637 4086 R$ 40.580,00 R$ 10.088,00 3 jan/20 mar/20

TF 15/19 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA

54.126.818/0001-84 PROJETO SENSAÇÕES E 
SENSIBILIDADES 72 DE 2019 637 4077 R$ 57.500,00 R$ 9.376,00 3 jan/20 mar/20

TF 33/19 NOUS - ESCOLA NOÉTICA DA VINCI 
(CONSCIÊNCIA PLENA) 26.769.659/0001-09 PROGRAMA JOVENS PROTAGONISTAS 79, E 83 DE 2019 870 7760 R$ 67.250,86 R$ 34.311,51 4 jan/20 abr/20

RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FUMCAD

LEI Nº 6208, DE 28 DE MARÇO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 E  LEI 6231 DE 02 DE JULHO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019

ANEXO I - Lei nº 5.295/2019

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº 
RESOLUÇÕES FICHA EMPENHO VALOR TOTAL 

DA VERBA

VALOR TOTAL 
DAS ÚLTIMAS 

PARCELAS 
PARA O ANO 

DE 2020

TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2020

INÍCIO TÉRMINO

TF 24/19  
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

DOS IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR - HELENA 
BONDIOLI MUASSAB

03.649.868/0001-05 PROJETO COM A INCLUSÃO A VIDA É 
MELHOR

20 E 21 DE 
2019 646 4225 R$ 45.000,00 R$ 4.500,00 1 jan/20 jan/20

TF 26/19  LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.625.036/0001-00 PROJETO APRENDER NÃO TEM IDADE 20 E 21 DE 
2019 646 4231 R$ 17.280,00 R$ 4.320,00 3 jan/20 mar/20

ANEXO II - Lei nº 6.295/2019
RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FMI

LEI Nº 6213 DE 17 DE ABRIL DE 2019, PUBLICADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019 E 

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº RESOLUÇÕES FICHA EMPENHO VALOR TOTAL 
DA VERBA

VALOR TOTAL 
DAS ÚLTIMAS 

PARCELAS PARA 
O ANO DE 2020

TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2020

INÍCIO TÉRMINO

TF 30/19 LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 54.122.031/0001-44 CENTRO DE REABILITAÇÃO 20 E 21 DE 2019 885 7550 R$ 221.200,00 R$ 110.600,00 6 jan/20 jun/20

ANEXO III - Lei nº 6.295/2019
RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FMI

LEI Nº 6230 DE 02 DE JULHO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019

ram o diploma de “Amigos 
do Conseg”, o radialista José 
Luiz Souza (Pepe – Difuso-
ra FM) e a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
(em virtude do trabalho 
de abordagem social reali-
zado no segundo semestre 
do ano). O casal João Carlos 
Valadão e Mariléia Melo re-
cebeu o diploma de Honra 
ao Mérito em virtude do 
trabalho executado no Con-
seg durante a década de 90.

Divulgação
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Grêmio União realiza grande festa de formatura

Parque da Cidade sedia última 
etapa do “Circuito Corrida de Rua”

O Grêmio União realizou, no 
último dia 30, a formatura dos 
alunos que participaram dos pro-
jetos realizados pela entidade 
neste ano. O evento aconteceu no 
centro esportivo do bairro Cida-
de Nova em Pindamonhangaba e 
reuniu as crianças, centenas de 
pais e várias autoridades como o 
prefeito Isael Domingues; a pre-
sidente do Fundo Social de Soli-
dariedade – Cláudia Domingues; 
o vereador Jânio Lerário; a agen-
te de responsabilidade social da 
Gerdau – Andreza Junqueira; a 
agente de responsabilidade so-
cial da CCR Nova Dutra – Ariane 
Telles; e o presidente do Grêmio 
União – Paulo Vieira.

Foi uma tarde que, com cer-
teza, ficará marcada para os for-
mandos que participaram de um 
quiz com perguntas e respostas 
sobre os parceiros do projeto, 
tendo ainda uma apresentação 
do musical com um coral que reu-
niu mais 600 vozes cantando a 
música Guerreiros do Futuro, de 
Leandro e Leonardo. Para fina-
lizar os alunos do Grêmio União 
receberam medalhas padroni-

zadas de cada projeto e tiraram 
fotos com as autoridades, profes-
sores e pais.

O Grêmio União é responsável 
pela execução de cinco projetos 
na cidade envolvendo a educa-
ção, o esporte e a cultura. Os pro-
jetos acontecem no contraturno 
escolar em 11 escolas de muni-
cípio mais o Centro Esportivo 
Cidade Nova. São eles: Projeto 
‘Letra Vida e Arte’ – atende 300 
crianças via Secretaria Munici-
pal de Educação; Projeto ‘Crian-
ças Direito de Ser’ – Atende 100 
crianças via CMDCA  e parceria 
CCR Nova Dutra; ‘Grêmio União 
Futsal’ – representa Pindamo-
nhangaba na modalidade Futsal 
categorias de base, compõem a 
equipe de competição 80 atle-
tas; Projeto ‘Criança Câmera e 
Ação’ – uma proposta profissio-
nalizante na área de áudio visual 
que atende 24 jovens  via CMDCA 
e MRS logística; Projeto ‘Criança 
Primeiros Passos’ – atendimento 
a 300 crianças em parceria com o 
Governo do Estado de São Paulo 
via LPIE e tem a Gerdau como pa-
trocinadora.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A terceira e última etapa do 
“Circuito Corrida de Rua” aconte-
ce neste domingo (8), no Parque 
da Cidade, com largada às 8 
horas. O evento é realizado pela 
Semelp (Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pindamo-
nhangaba).

Haverá categorias para todas 

as idades: Pré-mirim, Mirim, In-
fantil, Juvenil, Adulto e Veterano, 
nos percursos de 100, 200, 400 
metros, 1k e 5.700 metros (prova 
principal).

Após a corrida, serão pre-
miados os primeiros colocados 
de cada categoria. A soma da 
classificação de cada etapa fará 
o vencedor.  O Parque da Cidade 
fica situada na avenida Geraldo 
José Rodrigues Alckmin, 480. 

Alunos, pais e diversas autoridades participaram da formatura

Competição abrange diversas categorias e idades

Nadadores premiados em competição 
estadual são recebidos no gabinete

Nadadores-mirins de Pinda-
monhangaba que participaram 
do “Campeonato Paulista Petiz 
de Verão 2019” foram recebi-
dos na última terça-feira (3) pelo 
prefeito Isael Domingues e pelo 
vice-prefeito Ricardo Piorino. 
Eles estavam acompanhados de 
familiares e do Secretário de Es-
portes Antônio Macedo Giudice, 
bem como dos professores Lucio 

e Adriane. A competição aconte-
ceu de 29 de novembro a 1º de 
dezembro nas piscinas do Sport 
Club Corinthians na capital pau-
lista e reuniu 463 nadadores de 
39 diferentes entidades ou clubes.

José Guilherme foi o 3º colo-
cado na categoria 100 metros 
borboleta; Pedro Júlio sagrou-se 
bicampeão paulista na categoria 
100 metros peito; Josué Messias 

finalizou em 6º lugar na catego-
ria 100 metros costa, e Yasmim 
Lemes foi a 4ª colocada na ca-
tegoria 50m livre. “É uma com-
petição bastante disputada com 
muitos clubes top da natação do 
Estado e a posição dos nossos 
nadadores mostram que nossa 
cidade tem um celeiro de bons 
nadadores”, afirmou o secretário 
Macedo.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Janeiro terá “Férias nas Piscinas” 
do ‘Cidade Nova’ e do ‘Zito’

A Secretaria de Esportes e La-
zer da Prefeitura (Semelp) rea-
liza, de 13 a 17 e de 20 a 24 de 
janeiro, o projeto ‘Férias nas Pis-
cinas’, atendendo, desta vez, nas 
piscinas do Complexo Esportivo 
Cidade Nova e Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito”.

O projeto tem como objetivo 
dar acesso às crianças para uti-
lizar as piscinas durante as fé-
rias de verão, proporcionando 
lazer, recreação e socialização.

O evento é destinado para 

crianças com idade até 14 
anos e será exigida a presença 
de um responsável para auto-
rizar a participação do menor, 
crianças com estatura abaixo 
do nível da água da piscina só 
poderão frequentar com um 
responsável maior de 18 anos. 
Necessário levar documento 
da criança e responsável para 
inscrição. Após a inscrição o 
aluno terá direito de frequen-
tar as piscinas nos dias e horá-
rios estabelecidos e respeitan-

do as normas do projeto.
O horário de atendimento 

será das 13h30 às 17h30.
NORMAS: Obrigatório tra-

je de banho: MENINOS: sunga 
ou bermuda Tac-tel; MENI-
NAS: maiô ou biquíni; Bebês: 
fralda própria para piscina.

Para a segurança é impor-
tante ficar atento ao fundo da 
piscina, não dar mortal e nem 
mergulhar, sempre obedecer 
aos monitores, guarda-vidas, 
funcionários e segurança. 

O evento é destinado para crianças com idade até 14 anos
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Tem bolo!

Neste sábado, dia 7 de dezembro, 
vai ter bolo e festa na casa da Natália e 
do Simão Pedro: a �ilha Nathaly Vitó-
ria faz aniversário. Parabéns para a 
Nathaly!

Parabéns!

Terça-feira (3), Viviane de Carvalho Santos (na foto, com o marido Alírio e o �ilho 
Gabriel) completou mais um ano de vida. Recebeu abraços da mamãe Vera, dos irmãos 
Simone e Everaldo, e de toda a família. Felicidade, Viviane!

Alegrias

André Guilherme completa mais um ano 
de vida no dia 7 de dezembro. Seus pais, 
Isabel e Sidnei, avós, tios, primos, sobri-
nhos e sua irmã Joice almejam momentos 
alegres em sua jornada.

Sucesso!  

Ricardo Flores, da 
Assessoria de Eventos 
da Prefeitura, presti-
giou, esta semana, o 
novo Espaço Fit Pinda. 
Todos os clientes e 
amigos dos irmãos 
Gustavo e Lauri Ber-
thoud desejam sucesso 
e muitas conquistas.

Bodas de Malaquita

No dia 5 de dezembro, Dona Cida e Seu 
Manoel completaram 56 anos de casamen-
to. Os �ilhos Conceição, Isabel e José Alberto 
junto com os netos e bisnetos enviam votos 
de felicidades ao casal.

Feliz aniversário 

Felicidades para Silvia Pires Leite, 
aniversariante do dia 9 de dezembro. Os 
amigos e familiares lhe desejam alegrias.

Parabéns

Débora fez aniversário no dia 30 
de novembro. Ela recebe os cumpri-
mentos especiais da família. Na foto, 
estão reunidos o marido Roni e os 
�ilhos Miguel, Melinda e Mateus.

Tudo de lindo 

Para linda Mariana Prado Freire, que completará mais 
um ano de vida neste sábado (7). Seu esposo Daniel Freire, 
seus �ilhos Manoela e Rafael, suas irmãs Patrícia e Bruna, 
seus pais Moacyr e Sandra, sua tia Helô, familiares e amigos, 
em especial a equipe da Secretaria Municipal de Saúde dese-
jam rios de bênçãos. 

Sabedoria e paz

O publicitário e fotógrafo Fabrício 
Bissoli recebe os parabéns da sua esposa 
Andreia, dos �ilhos Igor e Isis, de todos os 
amigos e familiares pela passagem do seu 
aniversário no último dia 4. 

Educação em pauta 

Dia 5, alunos das turmas ‘Canarinho’ e ‘Bem-te-vi’ que participaram do módulo “Cli-
mas” no projeto “Aula Extra”, receberam certi�icados. A iniciativa é fruto da parceria entre 
a empresa Tenaris Confab e a Secretaria Municipal de Educação e atende crianças da 
Escola Municipal Isabel do Carmo Nogueira (Crispim) no contraturno escolar.

Novo ciclo 

Um novo ano de muita paz, saúde e con-
quistas para o fotógrafo Rafael Marcondes, 
aniversariante da próxima segunda-feira 
(9). Toda a sua família e amigos o felicitam 
pela data.  

Fernando Noronha


