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Inscrições para “Festival 
de Marchinhas 2020” 
prosseguem até dia 30

A Prefeitura de Pindamonhangaba está com inscrições 
abertas para o “13º Festival de Marchinhas”, que será 
realizado em 16 de fevereiro de 2020. Nesta edição, o 
homenageado será “Guarani Marcondes Avelar”. 

2PÁG. 

Pindamonhangaba 
promove “Feira de Adoção” 
de cães e gatos no sábado 

Pindamonhangaba promove mais uma “Fei-
ra de Adoção de Animais” dia 25 de janeiro, 
das 9 às 13 horas, na Praça Sete de Setembro. 

O festival tem como objetivo resgatar e divulgar a tradição das marchinhas de carnaval 

“Janeiro Branco”: praça Monsenhor 
Marcondes recebe atividades

Nesta última quarta-feira, dia 22, 
aconteceu uma ação de conscientiza-
ção sobre o “Janeiro Branco”, na parte 

da manhã, na Praça Monsenhor Marcon-
des, em Pindamonhangaba.

 Ação pretende conscientizar a população para o valor do bem-estar emocional e a da qualidade de vida

PÁG. 3

PÁG. 3

Em ação 
rápida, Guarda 
Civil prende 
autor de roubo  

Nessa quinta-feira, 23, a  
equipe da Guarda Civil Metro-
politana (GCM) da Prefeitura 
de Pindamonhangaba pro-
cedeu a prisão de um rapaz 
de 36 anos que portava uma 
faca e havia roubado um te-
lefone celular de uma mulher 
que passava na Rua Coronel 
Fernando Prestes, Centro. 

Lei municipal prevê 
tempo máximo de 20 
minutos para fila em 
supermercados

Instabilidade de 
sistema do Ministério 
da Saúde gera 
transtornos na 
marcação de consultas
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Lei municipal prevê tempo máximo de 
20 minutos para �ila em supermercados

Foi sancionada a Lei nº 
6.294/19, de autoria do vere-
ador Renato Cebola, que es-
tipula o tempo máximo de 20 
minutos para �ila em super-
mercados, hipermercados e 
similares. Os estabelecimentos 
comerciais têm 90 dias para se 
adaptar às disposições da lei.

Segundo a legislação, as 
empresas devem adotar con-
trole de senha próximo a cada 
caixa onde conste horário de 
chegada à �ila e horário de 
atendimento. Nos �ins de se-
mana e feriado o prazo para 
cumprimento da lei será am-
pliado para 30 minutos.

O não cumprimento da lei 
sujeitará o infrator às sanções 
como advertência verbal, ad-
vertência escrita e multa de 10 
UFMPs. A reincidência irá ge-
rar multa em dobro.

Conforme definido pelo 
legislador, a Administração 
Municipal irá proceder a fis-
calização e a aplicação da 
penalidade e ressalta que os 

supermercados devem dar ci-
ência da lei aos consumidores 
fixando informações sobre 
o tempo estabelecido para 
atendimento.

Reprodução/internet

Em ação rápida, Guarda Civil 
prende autor de roubo

Nesta quinta-feira, 23, por 
volta das 8 horas, os integrantes 
da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba procederam a prisão 
de M.R., 36 anos, por portar uma 
faca, ter roubado um telefone ce-
lular de uma mulher que passava 
na Rua Coronel Fernando Pres-
tes, Centro.

O autor do roubo chegou a en-
trar em luta corporal com outras 
pessoas que estavam no local. 
Com a chegada da GCM, ele re-

cebeu voz de prisão em �lagrante 
delito e foi apresentado à Polícia 
Militar que o conduziu à Delega-
cia de Polícia.

“Melhorar a segurança pú-
blica é uma tarefa de todos 
nós. O crime, infelizmente, vai 
acontecer todos os dias. Mas a 
nossa Guarda está atenta para 
a população e com a nossa 
nova GCM, bandido não terá 
oportunidade”, afirmou José 
Sodário Viana, secretário de 
Segurança.

A Acip (Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhanga-
ba) de�iniu, nessa quarta-feira 
(22), a nova diretoria para o bi-
ênio ‘2020/2022’. A Assembleia 
aconteceu na sede da Acip e a 
eleição se deu por aclamação, 
já que uma chapa participou do 
pleito. A chapa ‘Renovação’ tem à 
frente a empresária Ana Cristina 
Pucci de Souza e como primeira 
vice, a empresária e dentista Ací-
lia Aparecida César Lourenço. 

A Assembleia foi aberta pelo 
assessor jurídico da Acip, Paulo 
Leite, que explicou aos presen-
tes que a eleição aconteceria por 
aclamação e agradeceu a presen-
ça de todos. “Embora tenhamos 
apenas uma chapa, é importante 
a participação dos associados e 
da diretoria”, comentou.

O presidente Thiago Derri-
co, se mostrou satisfeito com a 
nova diretoria, especialmente, 
pela presença de duas empresá-
rias na cabeça da chapa. “Vamos 
continuar trabalhando para for-
talecer a imagem da Acip”, ressal-
tou. Thiago também agradeceu 

Eleição de�ine nova diretoria da 
Acip para biênio ‘2020/2022’

Diretoria
Presidente – Ana Cristina Pucci de 
Souza
1ª Vice-Presidente – Acília 
Aparecida César Lourenço
2º Vice-Presidente – Douglas Torres 
Louza
1º Secretário – Elisabete Aparecida 
dos Santos
2º Secretário – Marcelo Luiz de 
Oliveira
1º Tesoureiro – Carlos Alberto 
Camilo
2º Tesoureiro – Edmar Gomes de 
Paula
Diretor Social – Carlos Marcelo 
César

1º Diretor de SCPC – Jorge Ricardo 
Baruki Samahá
2º Diretor de SCPC – Mauro 
Rogério de Almeida
Conselho Deliberativo
Luiz Ramos Pera
Marcelo Aparecido Guerrero
José Renato Gouppê Schmidt
Luiz Otávio Palhari
Joaquim Carlos Simões de Araújo
Suplentes
Nivaldo Balarin
Thiago Alves Derrico
Ricardo Garcia
José Francisco Ruzene 
Hamilton Vieira Pires
Pedro Marinelli

a participação e o apoio de toda 
diretoria durante seu mandato, 
especialmente, das colaborado-
ras da Acip. 

Para a presidente eleita, Ana 
Cristina Pucci, a Acip é feita com 
a participação de todos. “Vamos 
continuar contando com o apoio 
dos associados, dos membros da 
diretoria e das colaboradoras, 
para que possamos realizar um 
excelente trabalho”, concluiu. 

A posse da nova diretoria está 
marcada para o dia 4 de fevereiro, 

às 19h30, na sede da Associação 
Comercial de Pindamonhangaba. 

O prefeito em exercício, Ri-
cardo Piorino, cumprimentou os 
membros da Acip pelo brilhan-
te trabalho realizado e pela forte 
parceria desenvolvida em prol do 
crescimento econômico da cidade. 
“Estamos à disposição da nova di-
retoria, que assumirá em feverei-
ro, para continuar desenvolvendo 
grandes projetos juntos”.

A chapa Renovação �icou as-
sim constituída: 

“Janeiro Branco” e a 
saúde emocional 

Movimento que aborda o bem-estar emocional e 
a qualidade de vida, o “Janeiro Branco” visa a levar 
conscientização sobre a saúde mental. 

De acordo com especialistas, é muito importante 
que as pessoas tenham um olhar para a saúde mental, 
porque normalmente, a maioria só se preocupa com 
sua saúde �ísica, deixando a saúde mental de lado. 

Hoje, a realidade está mudando, lentamente, mas 
até bem pouco tempo, doenças ligadas ao emocional 
como transtornos de ansiedade, depressões eram 
tidas como “frescuras”; “corpo mole” ou ainda 
de�inidas como  “só quer chamar a atenção”. 

Diante disso, muitas pessoas deixavam de ter um 
diagnóstico correto, um tratamento adequado e um 
cuidado necessário para livrar-se, ou ao menos, para 
amenizar sintomas de distúrbios mentais. 

Por este motivo, na última quarta-feira (22), a 
praça Monsenhor Marcondes, em Pindamonhangaba, 
recebeu uma ação de conscientização sobre o 
“Janeiro Branco”. 

Os envolvidos abordaram pessoas que passavam 
pelo local, entregaram pan�letos e bateram um 
papo sobre o assunto, buscando despertar nesse 
público um olhar diferenciado para a saúde mental 
e emocional. 

Pinda promove feira de adoção 
de cães e gatos no sábado

Pindamonhangaba 
promove mais uma “Fei-
ra de Adoção de Ani-
mais” dia 25 de janeiro, 
das 9 às 13 horas, na 
Praça Sete de Setembro. 
A iniciativa, organizada 
pelas instituições Prote-
ja o Focinho, Associação 
Jaya e Adote, conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

De acordo com os or-
ganizadores, a feira deve 
contar com cerca de 25 
animais, entre cães e gatos de 
diversos tamanhos, incluindo �i-
lhotes.

Para adotar, o interessado tem 
que assinar o termo de posse 
responsável, que inclui algumas 
obrigações, como castração e 
vacinação. Os animais que tive-
rem mais de seis meses já estão 
castrados e vacinados. Para os 
menores de seis meses, o futuro 
proprietário deve assinar o ter-
mo e pagar uma taxa simbólica 
para castração.

A medida, de acordo com os 

organizadores, garante que o 
animal seja castrado e, com isso, 
os grupos atingem alguns dos ob-
jetivos da posse responsável, que 
visa diminuir o abandono e a cria 
indesejável.

Ainda segundo eles, é impor-
tante o termo de posse responsá-
vel, pois o animal se tornará “um 
membro da família”.

Esta será a primeira feira de 
2020. Em 2019 foram 10 feiras 
com apoio da Prefeitura e em mé-
dia, foram adotados 12 animais 
por evento.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Inscrições para “Festival de 
Marchinhas 2020” seguem até dia 30

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está com inscrições abertas 
para o “13º Festival de Marchi-
nhas”, que será realizado em 16 
de fevereiro de 2020. Nesta edi-
ção, o homenageado será “Guara-
ni Marcondes Avelar”.

As inscrições seguem até o dia 
30 de janeiro de 2020. A divulga-
ção dos selecionados será no dia 
7 de fevereiro. Ensaio e elimina-
tórias serão de 13 a 15 e a grande 
�inal, com premiação, está marca-
da para o dia 16 de fevereiro.

As inscrições serão realizadas 
somente online, pelo site o�icial 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, que é o www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Do total de 
obras inscritas, serão seleciona-
das 20 marchinhas para as duas 
eliminatórias, que terão apresen-

tações de dez por dia. A seleção 
das composições será feita por 
pessoas indicadas pela Comissão 
Organizadora, com comprovada 
competência na área musical e 
carnavalesca.

O “Festival de Marchinhas Car-
navalescas de Pindamonhanga-
ba” é promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, em cumprimento às Leis nº 
5315 de 21/12/2011 e 5741, de 
16/12/2014 e tem como objetivo 
resgatar e divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e incen-
tivar a criatividade dos composi-
tores populares de todo o país.

Mais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone 3642-1080 
ou e-mail cultura@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba recebe 
ação do “Janeiro Branco”

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

Nessa quarta-feira, dia 22, 
aconteceu uma ação de cons-
cientização sobre o “Janeiro 
Branco”, na parte da manhã, na 
Praça Monsenhor Marcondes, 
em Pindamonhangaba.

O “Janeiro Branco” é um 
movimento que trata a respei-
to de bem-estar emocional e 

a qualidade de vida, levando 
a conscientização. De acordo 
com a articuladora de saúde 
mental, Caroline Alen Roso-
lem, é importante que todos 
tenham um olhar para a saúde 
mental. “As pessoas, normalmente, 
só se preocupam com sua saúde 
�ísica e não se atentam para a saú-
de mental. E é importante ter este 
cuidado e saber identi�icar preco-
cemente algum tipo de transtor-

no, como a ansiedade e a depres-
são, por exemplo, para buscar um 
acompanhamento ou mesmo um 
tratamento, antes que essa situa-
ção possa se agravar”, destacou.  

Durante a ação, a equipe 
de saúde mental da Prefeitura 
abordou pessoas para um ba-
te-papo, falando sobre as ativi-
dades, o olhar que devemos ter 
para nossa saúde mental, além 
da entrega de pan�letos.

Crianças devem ser vacinadas 
contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba disponibili-
za doses da vacina contra febre 
amarela à população em todas as 
unidades.

As doses são destinadas ao 
público em geral, principalmen-
te a crianças a partir dos nove 
meses e uma dose de reforço aos 
quatro anos de idade.

A imunização é necessária 
devido ao alerta emitido pelo 
Governo do Estado de São Pau-
lo sobre possível transmissão da 
doença, pois o vetor é o mesmo 
da dengue, chikungunya e zica ví-
rus, o Aedes aegypti.

“Fazendo uso da vacina, pro-
porcionamos uma maior cober-

tura vacinal na cidade e transmis-
são controlada. A vacina é a melhor 
maneira de se manter imune à do-
ença”, a�irmou o diretor de Vigilân-
cia Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba, Rafael Lamana.

Segundo ele, até agora, em 
2020, Pindamonhangaba vacinou 
apenas 50 pessoas, um número 
baixo considerando as 2.300 crian-
ças, aproximadamente, habilitadas 
a fazer uso da vacina. “É importan-
te que os pais tenham consciência 
da importância da vacinação, não 
somente contra a febre amarela, 
mas também de outras doenças. 
Estamos equipados com vacinas 
em todas as unidades e aguardan-
do o público”, completou.

Doses estão disponíveis em 
todas as unidades de saúde

Temporada 2020: Futsal 
feminino abre inscrições

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

Para as meninas que sonham em 
vestir a camisa das “Guerreiras Pin-
da Futsal”, o futsal feminino da sub 
20 anunciou a data para os testes 
para a formação das equipes que 
disputarão a temporada de 2020.

Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, 
no ginásio do Tabaú, serão os tes-
tes para as meninas nascidas nos 
anos de 2000, 2001 e 2002.

Já para as meninas entre 13 e 
17 anos que já jogam em Pinda, 
é só procurar ou entrar em con-

tato com o professor Márcio (12 
99105-7580 whatsApp) e fazer 
as inscrições para os treinos.  

A apresentação o�icial do 
elenco para a temporada será no 
dia 10 de fevereiro, às 19 horas, 
no Teatro Galpão, com entrada 
gratuita para o público.

O ano de 2019 foi muito vito-
rioso para o futsal feminino da 
Secretaria de Esportes de Pinda-
monhangaba. A equipe conquis-
tou títulos como campeã dos Jo-
gos Regionais, campeã dos Jogos 
Abertos e vice-campeã do Paulis-
ta na Federação. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Instabilidade de sistema 
do Ministério da Saúde gera 
transtornos na marcação de consultas

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba está informando 
a população que o Sisreg sistema 
do Ministério da Saúde utilizado 
pelo município para realizar o 
agendamento, acompanhamento 
e con�irmação de consultas mé-
dicas e outros procedimentos da 
área de saúde, está apresentando 
lentidão, inoperância e intermi-
tência.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que não tem 
nenhuma ingerência ou gover-
nabilidade na atuação deste sis-
tema. “Estamos acompanhando 
e pedindo com insistência para 
o Ministério da Saúde acelerar 
a solução e pedimos paciência e 
compreensão da população”, a�ir-
mou a secretária adjunta da Saú-
de, Mariana Freire.

Os transtornos estão sen-
do causados para melhorar a 
performance da plataforma 
visando balancear as requi-
sições e após a validação da 
arquitetura do sistema os ga-
nhos no Sisreg serão signifi-
cativos. A previsão é para que 
na segunda-feira, dia 27, o sis-
tema esteja operando normal-
mente.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2º Secretário 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi  Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

 

ORDEM DO DIA
1ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 27 de janeiro de 2020, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 162/2019, dos Vereadores Rafael Goffi Moreira, Renato 
Nogueira Guimarães – Renato Cebola, Roderley Miotto e Ronaldo Pinto de Andrade – Ro-
naldo Pipas, que “Dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de transporte 
individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi, no Município de Pindamonhangaba, 
e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 195/2019, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “Altera a Lei n° 
4.973, de 19 de outubro de 2009, que Institui o mês de prevenção ao Câncer de Mama, a ser 
realizado no Município de Pindamonhangaba”.
III. Projeto de Lei n° 200/2019, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina a 
Rua 05 do Loteamento Residencial Reserva dos Lagos de WALDEMAR AUGUSTO DO 
NASCIMENTO”.
IV. Projeto de Lei n° 201/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de 
MARIA LEONTINA JULIANO CUNDARI a Avenida 30 do Residencial e Comercial Portal 
dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2020.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - O Projeto de Lei nº. 162/2019 - Esta proposta visa 
regulamentar o serviço de táxi em nosso Município em seus mais diversos aspectos. 
Projeto de Lei nº. 195/2019 - Este projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei nº 4.973/2009, 
de modo a realizar uma Sessão Solene para homenagear mulheres que venceram a luta do 
câncer de mama.
Os Projetos de Lei nº 200/2019 e 201/2019 - Referem-se a denominações de vias públicas 
do município.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vere-
adores de Pindamo-
nhangaba retorna seus 
trabalhos legislativos a 
partir desta segunda-
feira, dia 27 de janeiro. 

Na Pauta da Ordem 
do Dia constam inscri-
tos quatro projetos de 
Lei,  sendo um do vere-
ador Rafael Goffi Mo-
reira (PSDB), subscrito 
pelos vereadores Re-

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
retoma os trabalhos legislativos a partir 

desta segunda-feira, dia 27 de janeiro
A 1a. Sessão Ordinária da 4a. Sessão Legislativa da 17a. Legislatura, será realizada a 

partir das 18 horas, no Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira

nato Nogueira Guima-
rães – Renato Cebola 
(PV), Roderley Miotto 
(PSDB) e Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ro-
naldo Pipas (PR), que 
“Dispõe sobre as nor-
mas gerais para a per-
missão do serviço de 
transporte individual 
de passageiros em veí-
culos de aluguel – táxi, 
no Município de Pinda-
monhangaba”, outro da 
vereadora Gislene Car-

doso – Gi (DEM), que 
“Altera a Lei n° 4.973, 
de 19 de outubro de 
2009, que Institui o 
mês de prevenção ao 
Câncer de Mama, a ser 
realizado no Município 
de Pindamonhangaba” 
e duas proposituras de 
denominações de vias 
públicas, dos vereado-
res Antonio Alves da 
Silva – Toninho da Far-
mácia (PSDB) e Carlos 
Moura – Magrão (PR).

A 1ª Sessão Ordiná-
ria de 2020, será rea-
lizada no dia 27 de ja-
neiro, segunda-feira, 
a partir das 18 horas, 
no Plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”, 
localizado na rua Alci-
des Ramos Nogueira, 
860. A sessão é aberta 
à população.

 Extrato de Inexibilidades

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica nos termos do Art. 26 da Lei Federal 8666/93, que o Sr. 
Presidente ratifi cou a contratação das empresas especializadas por inexigibilidade de licitação, ao amparo do Art. 25, 
e por dispensa de licitação, ao amparo do Art. 24 da mesma Lei, conforme a seguir:

INEXIGIBILIDADE 1 - PDC 02/20 - Para a prestação de serviços e fornecimento de água e coleta e tratamento 
de esgoto para a empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ 
43.776.517/0001-80, com valor total estimado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por 12 (doze) meses;

INEXIGIBILIDADE 2 - PDC 03/20 - Para a prestação de serviços de selos e postagens dos Correios para a empresa 
Mini Loja de Brinquedos e Presentes Ltda., CNPJ 56.642.564/0001-82, com valor total estimado de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) por 12 (doze) meses;

INEXIGIBILIDADE 3 - PDC 04/20 - Para a prestação de serviços e fornecimento de vale-transporte municipal para a 
empresa Viva Transporte Coletivo Ltda., CNPJ 10.561.387/0001-09, com valor total estimado de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por 12 (doze) meses;

INEXIGIBILIDADE 4 - PDC 05/20 - Para a prestação de serviços de comunicação e transmissão da TV Câmara no 
canal da Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP, para a empresa Claro S.A., CNPJ 40.432.544/0001-47, com 
valor total estimado de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 12 (doze) meses;

DISPENSA 1 - PDC 01/20 - Para a prestação de serviços e fornecimento de energia elétrica para a empresa EDP 
São Paulo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 02.302.100/0001-06, com valor total estimado de R$ 63.000,00 
(sessenta e três mil reais) por 12 (doze) meses.
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Conselho MuniCipal de assistênCia soCial 

ConVoCaÇÃo – 2ª ReuniÃo eXtRaoRdinÁRia 2020
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Prestação de Contas DRADS – 2º Semestre 2019
Dia: 27/01/2020 (Segunda-Feira)
Horário: 15h00 (quinze horas) 
Local: CRAS Centro -R. Dr. Laerte Assunção Júnior, nº 51 - Campo Alegre 

doralice C. de souza labastie
presidente do CMas

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitos paRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos - FestiVal de MaRChinhas 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata 
junto ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – 

Festival de Marchinhas 2020, para nele fazer constar que: 

onde se lê:
Serão disponibilizados ao todo 13 (treze) espaços dos quais, sendo 06 (seis) espaços destinados 
a FoodTruck/Trailer, 05 (seis) espaços destinados a barracas de alimentação, 1 (hum) destinados 
adereços e fantasias e 01 (hum) espaço destinado a brinquedos

leia-se
Serão disponibilizados ao todo 15 (quinze) espaços dos quais, sendo 02 (dois) espaços destinados 
a vendedores de pipoca, 06 (seis) espaços destinados a FoodTruck/Trailer, 05 (seis) espaços 
destinados a barracas de alimentação, 1 (hum) destinados adereços e fantasias e 01 (hum) espaço 
destinado a brinquedos

onde se lê
– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes no 
Festival de Marchinhas 2020, deverão ser feitas nos dias 06 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – 
Centro, no horário das 8h00 às 17h00.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes 
no Festival de Marchinhas 2020, deverão ser feitas no dia 06 de fevereiro de 2020, junto ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 
170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00, ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento>, anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 06/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 06/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê
7 – Cronograma

 data horário
Inscrição 06 de fevereiro Das 8h às 17h
Sorteio 07 de fevereiro 09h00 – Pipoca, Adereços

10h30 – FoodTruck/Trailers
15h00 – Barracas de 
alimentação

Entrega das licenças aos sorteados 10 de fevereiro As 10h00min
Contato com eventuais suplentes 11 de fevereiro Dás 8h às 15h
Retirada da licença pelos suplentes 11 de fevereiro Vide item 5.5

leia-se

 data horário
Inscrição 06 de fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 07 de fevereiro 09h00 – Pipoca e Adereços e 
brinquedos
10h30 – FoodTruck/Trailers
15h00 – Barracas de 
alimentação

Entrega das licenças aos sorteados 10 de fevereiro As 10h00min
Contato com eventuais suplentes 11 de fevereiro Dás 8h às 15h
Retirada da licença pelos suplentes 11 de fevereiro Vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitospaRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –pRÉ-CaRnaVal de MoReiRa CÉsaR 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata 
junto ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – 

pré-Carnaval de Moreira César 2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para venda no Pré-
Carnaval de Moreira César 2020, deverão ser feitas no dia 10 de fevereiro de 2020, junto ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 
170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.

leia-se
1.1– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para venda no Pré-
Carnaval de Moreira César 2020, deverão ser feitas no dia 10 de fevereiro de 2020, junto ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 
170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento>, anexando todos os documentos solicitados,  das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 10/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 10/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 data horário
Inscrição 10 de fevereiro Das 8h às 17h
Sorteio 12 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 

FoodTruck/Trailers
15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 13 de fevereiro Das 10h às 17h
Contato com eventuais suplentes 14 de fevereiro Dás 8h às 15h
Retirada da licença pelos suplentes 14 de fevereiro vide item 5.5

leia-se

 data horário
Inscrição 10 de fevereiro Vide item 1.1
Sorteio 12 de fevereiro 10h00 – Pipoca, brinquedos, 

Adereços e FoodTruck/Trailers
15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 13 de fevereiro Das 10h às 17h
Contato com eventuais suplentes 14 de fevereiro Dás 8h às 15h
Retirada da licença pelos suplentes 14 de fevereiro vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitos paRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –Matinoite 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata junto 
ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – Matinoite 

2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para na Matinoite 
2020, deverão ser feitas nos dias 13 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para na Matinoite 
2020, deverão ser feitas nos dias 13 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento>, 
anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 13/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 13/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 Data Horário

Inscrição 13 de fevereiro das 8h às 17h

Sorteio 17 de fevereiro 10h00 – Pipoca e Adereços e 
FoodTrucks

15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 18 de fevereiro das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 19 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 19 de fevereiro vide item 5.5

leia-se

 Data Horário

Inscrição 13 de fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 17 de fevereiro 10h00 – Pipoca, brinquedos, 
Adereços e FoodTrucks

15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 18 de fevereiro das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 19 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 19 de fevereiro vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitospaRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –CaRnaVal 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata junto 
ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – Carnaval 

2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes na 
Carnaval 2020, deverão ser feitas nos dias 14 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – 
Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no 
horário das 8h00 às 17h00.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes na 
Carnaval 2020, deverão ser feitas nos dias 14 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – 
Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, 
no horário das 8h00 às 17h00 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento>, 
anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 14/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 14/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 data horário

Inscrição 14 fevereiro Das 8h às 17h

Sorteio 18 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 
Brinquedos
15h00 – Barraca de alimentos e 
bebidas

Entrega das licenças aos sorteados 20 de fevereiro Das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 21 de fevereiro Dás 8h às 16h

Retirada da licença pelos suplentes 21 de fevereiro vide item 5.5

leia-se

 data horário

Inscrição 14 fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 18 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 
Brinquedos

15h00 – Barraca de alimentos e 
bebidas

Entrega das licenças aos sorteados 20 de fevereiro Das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 21 de fevereiro Dás 8h às 16h

Retirada da licença pelos suplentes 21 de fevereiro vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.294, de 05 de deZeMBRo de 2019.

Dispõe sobre o período de atendimento dos caixas de supermercados, hipermercados e 
estabelecimentos similares no município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 180/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam os Supermercados e Hipermercados do Município de Pindamonhangaba obrigados a 
colocar a disposição dos consumidores, funcionários suficientes no setor de caixas, de forma que a 
espera na fila para atendimento seja no prazo máximo de 20 (vinte) minutos.
§1º Para comprovação do atendimento previsto no caput do artigo 1º, deverá ser adotado controle 
através de “senha”, disponibilizado próximo de cada “Caixa”, onde constará o horário de chegada 
à fila, sendo anotado pelo(a) operador(a) de caixa, o horário de atendimento, na própria senha.
§2º Nos finais de semana (sábados e domingos) e em feriados, o prazo para o cumprimento da 
presente Lei será ampliado para 30 (trinta) minutos.

Art. 2º O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I- Advertência verbal;
II- Advertência escrita;
III- Multa de 10 UFMPs.
Parágrafo único.  Em caso de reincidência, o infrator será punido com aplicação da multa em dobro 
e assim, progressivamente.

Art. 3º A fiscalização para cumprimento desta Lei e a aplicação das penalidades referidas no artigo 
anterior competem ao órgão municipal que poderá, para tanto, valer-se de sua própria estrutura 
administrativa ou firmar convênios com as instituições competentes.
Parágrafo único.  Para dar ciência aos consumidores, os estabelecimentos previstos no caput do 
artigo 1º deverão fixar em local visível informação sobre o tempo estabelecido para atendimento 
desta Lei.

Art. 4º Os Supermercados e Hipermercados deverão se adaptar às disposições desta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 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 05 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 
SNJ/app

assoCiaÇÃo CoMeRCial e industRial de pindaMonhanGaBa
edital de ConVoCaÇÃo

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme prevê seu 
Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus associados 
quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus a associados 
ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato que ora se finda, 
e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o mandato 2020/2022, 
a realizar-se dia 04 de Fevereiro de 2020, terça – feira às 19:30min., em seu auditório, situado 
na Rua Deputado Claro César 44, nesta Cidade. Havendo quórum de 50% (cinquenta por cento) 
mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia se realizará em 1ª 
(primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com qualquer número 
de associados.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2020.

thiago alves derrico
presidente

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 ALEX PAULO COSTA MARTINS, 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$ 30.858,91 em 23/01/2020, 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 855553679334, firmado em 24 de maio de 2016, garantido 
por alienação fiduciária, registrado sob nº 02, na matrícula nº 59.615, tendo por objeto o imóvel situado 
na AVENIDA DOUTOR JOSÉ ADHEMAR CÉSAR RIBEIRO Nº 1.551, APTO 13, EDIFÍCIO VIVENCE, 
JARDIM CARLOTA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.443-010. 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, 23 de janeiro de 2020.
oVidio pedRosa JunioR

- Oficial Registrador -

CRonoGRaMa de entReGa das Cestas BÁsiCas, referentes ao mês de 
Janeiro/2020, pelo Setor de Almoxarifado Central, será conforme abaixo:
- Nos dias 29, 30, 31/01, 03 e 04/02, das 08h00 às 17h00; e,
- Nos dias 05, 06, 07, 10 e 11/02, das 08h00 às 11h40 e das 13h30 às 16h40. 
Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para facilitar 
aos servidores que residem ou trabalham naquela região. A intenção é atender da 
melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares.

este  peRÍodo  nÃo  seRÁ  pRoRRoGado!

CMdCa - Conselho MuniCipal dos diReitos da CRianÇa 
e do adolesCente – 

ConVoCaÇÃo – 2ª ReuniÃo oRdinÁRia 2020
Ficam os Conselheiros e as Conse-lheiras,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 “2ª Reunião Ordinária de 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Ata;
• Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias;
• Respostas e Informações do Programa Viva Leite;
• Retomada de discussão sobre o diagnóstico do município;
• Devolução das Urnas e Cabines e Inutilização da Cédulas (Eleição Conselho Tutelar);
• Entidades cadastradas no CMDCA e participação nas ações de Políticas Públicas do CMDCA e 
reuniões quinzenais;
• Monitoramento da falta de conselheiros em reuniões do Conselho Tutelar;
• Informações à Plenária sobre o projeto de Escuta Especializada;
• Entidades que oferecem atendimento psicológico a crianças vítimas de violência;
• Informes Gerais.
Data: 28/01/2020(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

MuniCÍpio  de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

deCReto nº 5.724, 02 de deZeMBRo de 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018, conforme inciso I do artigo 6º,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), na 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, no Departamento de Manutenção Geral e Logística 
Operacional, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Departamento de Limpeza Pública 
e Resíduos Sólidos e no Departamento de Meio Ambiente, para uso dos recursos da cota parte 
Royalties- Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89, conforme seu 
excesso de arrecadação em 2019. A classificação orçamentária será:

13.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2088                  Recapeamento Asfáltico
15.451.0017.01   4.4.90.51 – Obras e Instalações (784)                                   R$   290.000,00 
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (787)                               R$   180.000,00 

16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
16.20 Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
2028                  Serviços de Limpeza Pública
15.452.0009.01   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(724) R$  280.000,00
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(821)  R$    25.000,00
 
16.30   Departamento de Meio Ambiente
2016                  Manutenção da Gestão Ambiental
18.541.0005.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (730)                                R$    25.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o excesso de 
arrecadação da cota parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 
7.990/89 do exercício de 2019.
Art. 3º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues                                        
prefeito Municipal                                  

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
secretário de Finanças e orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 02 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário de negócios Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.293, de 04 de deZeMBRo de 2019.

Denomina uma via pública no Loteamento Residencial Mantiqueira de GARCIAS BATISTA DE 
MELO.
(Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art 1° Fica denominada de GARCIAS BATISTA DE MELO a rua Dezenove do Loteamento 
Residencial Mantiqueira no Município de Pindamonhangaba.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal de obras e planejamento

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

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.297, de 12 de deZeMBRo de 2019.

Denomina  de Rua Ignácio Rezende a Rua 15 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado 
no bairro do Crispim, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 76/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art 1° Fica denominada de Rua Ignácio Rezende a Rua 15 do Loteamento Residencial Santa Clara, 
localizado no bairro do Crispim.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2019.
dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal de obras e planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia GeRal nº 5.306, de 23 de 
deZeMBRo de 2019.
     
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Sr. André César Forgati, engenheiro, 
para substituir o Diretor do Departamento 
de Obras Públicas, Sr. Luciano Carlos 
Domiciano, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 06 a 20 de 
janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 06 de janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 23 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 23 de 

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

SNJ/app/ Processo 36803/19

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo
poRtaRia inteRna nº 10.898, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Débora 
Helena Gonçalves como membro da 
comissão dos Processos Administrativos 
Disciplinares a seguir indicados, em 
substituição a Douglas Marcelo da Silva:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 
010/2018 – Processo Interno nº 36.252/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 
001/2012 – Processo Interno nº 4.142/2012. 

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 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 20 

de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.900, de 20 de deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve designar Patrícia Mara Costa dos S. Almeida como membro da comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, Processo Interno n° 20.219/2018, em substituição 
a Rosely Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 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 20 de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia inteRna nº 10.901, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Patrícia 
Mara Costa dos S. Almeida como membro 
da comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 008/2019, Processo Interno 
n° 27.488/2018, em substituição a Rosely 
Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 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 20 de 

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia inteRna nº 10.902, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Patrícia 
Mara Costa dos S. Almeida como membro 
da comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 011/2019, Processo Interno 
n° 11.275/2019, em substituição a Rosely 
Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 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 20 de 

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

 pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.904, de 20 de deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 16 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 011/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.818, de 17 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 16 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 20 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 20 de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo                           

 
poRtaRia inteRna nº 10.911, de 03 de JaneiRo de 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 29 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 012/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.829, de 30 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 29 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2020.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de janeiro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

 pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.912, de 03 de JaneiRo de 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 29 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 013/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.830, de 30 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 29 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2020.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de janeiro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos
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Visita ilustre

O prefeito em exercício de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino, 
recebeu em seu gabinete na manhã da última quinta-feira (23), o 
esportista e amigo particular professor Everton Chinaqui, que apro-
veitou o momento para transmitir diversas solicitações de melhorias 
para alguns bairros do município.

Boas energias  

Para Ricardo Leite, porta-bandeira das 
Dondocas, há 15 anos. Ele soprará velinhas no 
próximo dia 29, e toda a sua família e amigos o 
cumprimentam pela data, desejando um aniver-
sário iluminado, com saúde e paz.

Parabéns
  
Quem completa mais um ano de vida neste sábado 

(25), é o secretário Municipal de Administração, Fabrício 
Augusto. Sua esposa Sandra, seus �ilhos, familiares, amigos 
e colegas de trabalho desejam que seu aniversário seja de 
muita luz. 

Novo ciclo

Hoje quem apaga ve-
linhas é a pro�issional de 
web Caroline Araújo. Fe-
licidades e um novo ciclo 
iluminado são os desejos 
de toda a sua família, 
dos amigos, em especial, 
da equipe Communicare, 
onde ela trabalha.

Paz e sabedoria 

Para a nutricionista Cristiane Abreu, aniversariante 
dessa quinta-feira (23). Todos os seus amigos e familiares, 
em especial, seu �ilho João Pedro, desejam que seu novo 
ciclo seja de muitas bênçãos, saúde, paz e prosperidade.

Tudo de lindo   

Para Rosana Oliveira, que completou mais um ano 
de vida no último dia 22. Suas �ilhas, seu esposo e seus 
amigos a cumprimentam, desejando muita paz e ale-
gria em sua vida.

Muita luz 

Para Gabriela Nascimento (Comunicação). Ela soprou 
velinhas no último dia 20 e comemorou ao lado da família 
e amigos. Todos desejam muita luz, paz e prosperidade. 
Felicidades, Gabi!

Tudo de bom

Para Marcelo Constantino, aniversariante do 
dia 23 de janeiro. Toda a sua família e seus ami-
gos desejam saúde, paz e muitas bênçãos. 

Paz e muitas conquistas 

É o que a esposa Vânia, a �ilha Ana Beatriz, amigos e fami-
liares desejam para Marcelo Miguel, aniversariante do próxi-
mo domingo (26). Que seu novo ano seja repleto de saúde, de 
paz e de muitas conquistas. 

Toda felicidade do mundo 

Para a supermãe e avó Maria Alice Romão, aniversa-
riante da quinta-feira (23). Que o Espírito Santo continue 
guiando, abençoando e iluminando a sua vida. São os 
votos dos �ilhos Vanessa e Juninho, dos netos, da nora, do 
genro e de toda a sua família e amigos.

Bodas de Azeviche

O nome é diferente, mas o signi�icado é amadurecimento 
integral. É o que todos os amigos e familiares desejam ao casal 

João Antônio e Eloisa Romão, que completa-
ram 43 anos de casados, no último dia 22: 
integralidade, solidez e felicidade sem limites! 
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