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Prefeitura promove reunião
sobre regularização de alvarás
Akin/Agoravale

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida todos
os contadores, proprietários
de imobiliárias e diretores
de instituições de classe e
clubes para uma reunião
referente à regularização
de imóveis, que ocorrerá no
auditório municipal, quinta-feira (9), às 9 horas.
O objetivo é orientar estas pessoas para que elas
sejam multiplicadoras do
processo de regularização
de alvará. No mesmo dia,
às 15 horas, a Prefeitura

convida pessoas que possuem estabelecimentos em
situação irregular, sejam
eles grandes ou pequenos,
a participar de um encontro
esclarecedor sobre como a
pessoa deve proceder para
regularizar o ponto.
Informamos que os estabelecimentos que estiverem sem alvará após o dia
29 de fevereiro terão que
ser multados e interditados.
Mais informações pelo telefone 3644-5666.
Página 3

Anistia da Dívida
Ativa segue até
29 de fevereiro
Quem ainda tem débitos
na Dívida Ativa de Pindamonhangaba pode procurar o setor de Atendimento
da Prefeitura até 29 de fevereiro e aproveitar os descontos e a possibilidade de

Concorrentes durante prova que selecionou 20 candidatos para as eleições do Conselho Tutelar

CMDCA divulga gabarito da prova
para Conselheiros Tutelares
O Conselho Municipal
de Direitos da Criança e
do Adolescente divulgou,
nessa terça-feira (7), o gabarito da prova para conselheiros tutelares. O teste foi
realizado no domingo (5),

na Faculdade Anhanguera.
Participaram 32 candidatos
concorrendo a 5 vagas. A
próxima etapa será para os
20 primeiros classificados,
que farão um teste psicotécnico para identificar se

estão aptos a participarem
da eleição, no dia 13 de
fevereiro. A eleição para o
Conselho Tutelar acontecerá no dia 25 de fevereiro
nos Cras - Centro de Referência de Assistência So-

dividir o pagamento em até
72 parcelas.
Quem mora no Distrito de Moreira César deve
procurar o Setor de Atendimento da Subprefeitura.
Página 3
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cial, e todos os eleitores de
Pindamonhangaba podem
participar. O resultado da
prova será divulgado no dia
10 de fevereiro, no site da
Prefeitura. Confira gabarito
da prova.
Página 10
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A Ginástica Artística tem conquistado muitas medalhas

Escolinhas de Esportes
oferecem 3 mil vagas
Espalhadas pelos ginásios e centros esportivos
de Pindamonhangaba, as
Escolinhas de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba têm sido responsáveis pela descoberta

de centenas de atletas que
hoje defendem as cores da
cidade em competições por
todo o Brasil e até no exterior. Além disso, elas levam
esporte e lazer para todo o
município.
Esportes

Disque-Serviços é
uma ótima opção
Equipes trabalham na retirada de árvore no centro da cidade. Ela estava condenada por brocas e outras pragas

Árvore doente é retirada depois de atingida por caminhão
Os departamentos de
Trânsito e de Meio Ambien-

te foram acionados para liberar o trânsito depois que

uma árvore, comprometida
por pragas, foi atingida por

um caminhão. Ela foi retirada.
Página 6

Dr. Isael sugere criação de
campanha para limpeza

Começa a montagem da
Avenida do Samba

O vereador Dr. Isael (PV) sugeriu ao Executivo, a
criação de campanhas específicas em bairros da cidade para limpeza de vias públicas. Em suas visitas às
comunidades, o parlamentar se deparou com situações muito críticas.

O trabalho de montagem da Avenida do Samba já
teve início na segunda-feira (6). A Prefeitura alerta
os motorista que passam diariamente pelo local para
dirigirem com atenção. O local está sinalizado.

Informativo Legislativo

Página 8

Precisando de jardineiro? Eletricista? Babá ou
faxineira? A melhor opção
é ligar para o Disque-Serviços da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Profissinais das mais diversas áreas estão inscritos
no programa e são indicados para prestar serviços
nas residências da cidade.
Página 6
Akin/Agoravale

Neguinho da Beija-Flor anima pré-Carnaval de Moreira
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Conﬁra

EDiTORiAL
Sem álcool

O Carnaval 2012 está chegando.
Aliás, para muitos já chegou.
Aﬁnal, são festas, bailes e outros eventos que
já movimentam os festejos de Momo em Pindamonhangaba e em toda a região.
Recentemente, a Tribuna do Norte publicou um
alerta às famílias e também aos comerciantes quanto à tolerância zero, e também quanto à ﬁscalização
que será exercida durante o carnaval na questão da
venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.
É sempre importante lembrar a todos, que a
nova legislação não só proíbe a venda, mas pune
também os estabelecimentos que permitirem aos
menores fazer uso de bebidas alcoólicas, estejam
eles acompanhados de responsáveis ou não.
Agora, por mais que o Conselho Tutelar e Polícia Militar se esmerem em ﬁscalizar cada ambulante instalado na Avenida do Samba e também
nas imediações, será impossível impedir que todos
os menores tenham acesso às bebidas alcoólicas,
principalmente porque, mesmo no carnaval, a bebida predileta dessa faixa etária não é a cerveja, a
preferida entre a maioria dos foliões com um mínimo de poder aquisitivo.
Adolescentes gostam, usam e abusam é do famoso “bexigão”. Pinga, ou outra bebida de semelhante teor alcoólico misturado com refrigerante,
que fornece o recipiente ideal para a mistura, o próprio pet.
Assim, o alerta ﬁca muito mais para as famílias.
Não é fácil controlar um adolescente. Mas se a
família abrir mão de acompanhar, conduzir, vigiar e
mesmo cecear os passos dessas “criaturas” cheias
de energia e astúcia, não serão as autoridades que
conseguirão impedir que eles usem álcool durante
os eventos de carnaval, ou de qualquer outra natureza.
Em ambientes fechados isso já é difícil, visto que
muitas vezes o consumo é permitido pelos pais e
facilitado por amigos ou responsáveis “maiores de
idade”. Imaginem então nas ruas, em meio a milhares de pessoas “curtindo o carnaval e tomando
alegremente sua cervejinha”.
Então cada família tem a responsabilidade de fazer cumprir a lei.
Quem tem menos de 18 anos não pode consumir bebida alcoólica e ponto ﬁnal.
As autoridades estarão atentas e farão, sem dúvida, da melhor maneira possível, a parte que lhes
cabe nesse trabalho. Quem for apanhado descumprindo a legislação será punido e pode até perder o
direito de continuar trabalhando.
Por outro lado, as melhores regras vêm de casa,
e são ensinadas às crianças desde pequenas. A
obediência às Leis é uma delas, e no caso da proibição em pauta, cabe a cada família orientar e tomar conta de seus adolescentes, evitando que eles
tenham que tomar essa decisão sozinhos.
Bom carnaval para todos!

Direto da Redação

Em um outro universo...
Para aqueles que estudam ou tem ﬁlhos que frequentam escola, não tem
como escapar da compra
de material escolar, o ideal
é fazer uma pesquisa, para
comprar tudo com qualidade
e preço justo.
Em um universo bem distante Naná e Zozo, assim que
receberam a lista de material
escolar de seus ﬁlhos, foram
imediatamente providenciar
tudo. Foram no comércio
bem cedo e compraram tudo
sem pesquisar preço, aﬁnal

de contas os ﬁlhos deles mereciam o melhor material escolar.
Assim como todos os pais
daquele planeta, eles também sonhavam com o futuro
de seus ﬁlhos, que estudavam na melhor escola e agora teriam, por mais um ano
escolar, o melhor material de
todos os tempos. Uma supermochila, lápis com neon, tinta
guache que brilha no escuro
etc.
As aulas começaram no
primeiro dia do ano, Naná e

Zozo levaram seus ﬁlhos até
escola e assim foram trabalhar de forma despreocupada, aﬁnal de contas, eles tinham de tudo, e do melhor,
compraram a lista toda dentro do prazo, antes das aulas
iniciarem.
Depois de um trimestre de
estudos, Naná e Zozo foram
convocados para uma super-reunião escolar, no penúltimo horário antes do dia acabar, pois este seria o melhor
horário para os dois.
No início da reunião os

Acip faz entrega de premiação da
Campanha de Natal
Na tarde da última sexta-feira (3), a Acip - Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba realizou
a entrega da premiação referente à Campanha “Natal
Zero Km”. A carreata de entrega percorreu as ruas do
centro de Pindamonhangaba, seguiu para o Vale das
Acácias e voltou para o centro, passando pelos bairros
Vila Prado e Vila Rica.
No Vale das Acácias a
ganhadora Benedita de Fátima Pereira recebeu a Honda
125 Fan em sua casa. “Eu
disse para minha ﬁlha que ia
ganhar. A moto vai ser muito
útil pra mim”, comemorou.
A caravana seguiu em
frente e a próxima parada foi
a Vila Prado, onde o ganhador Luís Fabiano da Silva recebeu o Celta zero km. “Nem
acreditei quando me ligaram
no dia do sorteio. Estou de

Akim/AgoraVale

casamento marcado e o carro
chegou como uma benção”.
A última parada foi no
bairro Vila Rica, onde foi entregue a Crypton para Anilda
Inácio dos Santos. Anilda
aﬁrmou que daria a moto
para seu ﬁlho, Guilherme,
que se emocionou e abraçou

a mãe. “Eu estava na praça
no dia do sorteio e nem acreditei quando disseram meu
nome, foi muito emocionante
mesmo”. Para 2012, a Acip
está preparando uma série
de ações e campanhas que
movimentarão o comércio da
cidade.

Baile do Havaí lota Paineiras
Akim/AgoraVale

DATAS COmEmORATiVAS - JAnEiRO/FEVEREiRO
Dia 7 - Dia Nacional do Gráﬁco, Dia de Santa Juliana, Santa Eugênia
Smet, São Ricardo de Luca, São Teodoro e Beato Anselmo Polanco.
Dia 8 - Dia do Magistério Militar, Dia de São João Emiliano, São
João de Matha, São Juvêncio, Santo Honorato e São Cutemano.
Dia 9 - Dia do Surf, Dia do Zelador, Dia de São Nonato, Santa Apolônia, São Miguel Febres e Santo Alexandre de Roma. S

PREViSÃO DO TEmPO PARA PinDAmOnHAnGABA

TERÇA-FEiRA - 7/2
Parcialmente
nublado

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 05:45
Temp. Mínima: 195ºC - Sol Poente: 18:46
Probabilidade de chuva: 5%

QUARTA-FEiRA - 8/2
Parcialmente
nublado

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 05:46
Temp. Mínima: 197ºC - Sol Poente: 18:45
Probabilidade de chuva: 30%

QUinTA-FEiRA - 9/2
Pancadas de
chuva

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:46
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:45
Probabilidade de chuva: 80%
Fonte: CPTEC/inPE
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Cerca de 2 mil pessoas
lotaram as dependências do
Paineiras Country Club no
último sábado (4), durante a
tradicional festa “Uma noite
no Hawai 2012”. A festa foi
muito animada e contou com
a participação de sócios, não-

-sócios e visitantes de outras
cidades. A animação ﬁcou
por conta da Banda Show
Sombra e Água Fresca, na
piscina, e HLera no salão. O
presidente do clube, Gontran;
diretora social Silvia Zan; gerente Carlos e relações públi-

cas Juliana; além da equipe
do clube, estão de parabéns
pelo evento, que teve decoração típica e distribuição de
colares havaianos e frutas.
Na edição de sexta-feira, a
Tribuna publicará mais fotos,
na seção Realce.

Prefeitura promove curso de
farmacologia para cirurgiões dentistas
Um curso voltado para os
cirurgiões dentistas da cidade será realizado na sexta-feira (10). O encontro, promovido pela Secretaria de
Saúde e Assistência Social
da Prefeitura em parceria
com a Uniodonto de Pindamonhangaba, será ministrado pelo professor doutor Gilson César Nobre Franco, que
possui experiência na área
de farmacologia.
“Convidamos todos os

dentistas cooperados da
Uniodonto e da Rede Municipal para participarem deste curso. Esta é uma ótima
oportunidade para os nossos
cirurgiões debaterem o assunto”, disse o coordenador
de saúde bucal da Prefeitura,
Oswaldo Nakamiti.
O coordenador também
conta que o curso irá debater
sobre os medicamentos atuais. “No curso serão debatidos assuntos relacionados

aos medicamentos atuais,
sua importância e modo de
ação. Este será um encontro
para a atualização dos proﬁssionais na parte de medicamentos”, explicou.
O curso de atualização na
área de farmacologia será realizado das 8 às 19 horas, no
Senai de Pindamonhangaba,
localizado na avenida Abel
Corrêa Guimarães, 971, Jardim Resende. Mais informações, (12) 3643-1174.

dois começaram a reclamar
porque não tinham recebido
o boletim de seus ﬁlhos pelo
sistema. O diretor disse que
realmente não havia enviado
nada pelo sistema, pois ele
temia que os pais cuidassem
de seus ﬁlhos somente pelo
sistema, sem dar a eles a devida atenção.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.blogspot.com

Diretoria
da APL
se reúne

Na sexta-feira (10), o
conselho diretor da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras, eleito para
o biênio 2012/2013, realiza
sua primeira reunião deste
ano. Estarão em pauta, assuntos relacionados à programação dos trabalhos da
nova gestão, como o calendário das sessões plenárias
solenes de 2012. O presidente da APL, Alberto Santiago, convoca os membros
da diretoria para o encontro
e pede aos demais acadêmicos que também compareçam e participem com ideias
e sugestões. A reunião terá
início às 19 horas, na sede
da APL (travessa Rui Barbosa, 37 – centro).

Reunião
do Comsea

O Comsea - Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional realizará na sexta-feira (10), às
15 horas, a primeira reunião
ordinária de 2012.
A reunião será destinada
para os conselheiros titulares
e suplentes e terá como pauta o plano de ação do ano. O
encontro acontecerá no Cpic
– Centro de Práticas Integrativas e Complementares,
que ﬁca na rua Fausto Villas
Boas, 44 - Vila Bourghese.
O Comsea tem o papel de
propor melhorias na alimentação dos munícipes.

Rotary Club
comemora
60 anos

O Rotary Club de Pindamonhangaba comemora,
nesta semana, os 60 anos de
fundação da entidade.
Para lembrar a data, será
realizada a palestra “Um Projeto que deu certo: Avião Brasileiro”, proferida pelo eng.
Ciro Bondesan, da Embraer.
O evento acontece na
terça-feira (7), às 19h30, na
Casa da Amizade, que ﬁca
na rua Itália, 320, Parque
das Nações
Os convidados devem levar um quilo de alimento não
perecível, que será doado a
uma entidade beneﬁcente da
cidade
Ilustração

TRIBUNA DO NORTE
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Anistia segue até 29 de fevereiro
Arquivo TN

Contadores e profissionais
de classe serão orientados
sobre regularização de alvarás

População deve procurar setor de atendimento

A Prefeitura de Pindamonhangaba concede aos munícipes, com débitos na dívida
ativa no município referente
a 2011, anistia até o dia 29
de fevereiro. As pessoas que
aproveitarem do benefício terão desconto de até 60% com
pagamento à vista ou poderão dividir o valor em até 72
vezes ou parcelas de no mínino R$ 30.
“O montante arrecadado com esse imposto promove o desenvolvimento
da cidade e melhorias na
educação, saúde, infraestrutura, entre outros setores”, conta o gerente de
atendimento, Carlos Eduardo de Moura.
Os interessados em obter
o desconto devem procurar
o setor de atendimento da
Prefeitura, e da Subprefeitura de Moreira César, e levar cópia do CPF, RG e do

documento do imóvel. Os
funcionários que atenderem
a população estão instruídos
a orientar sobre a negociação.
IPTU
A partir do dia 15 de março, quando os contribuintes
já quitaram suas dívidas
de IPVA - Imposto sobre
a Propriedade de Veículos
Automotores, contas de final de ano, matrículas escolares, inicia o pagamento
do IPTU - Imposto Predial
e Territorial Urbano. “A
data é escolhida a dedo para
darmos mais tranquilidade
ao contribuinte, para que
possam pagar os tributos
sem se apertarem”, ressalta a diretora de Arrecadação, Maria Perpétua Soares.
Todos os carnês serão enviados, via correio, no endereço
que consta no cadastro da
Prefeitura. O contribuinte

que não o receber até o dia
5 de março, poderá comparecer no setor de Atendimento da Prefeitura, na sede ou
na Subprefeitura de Moreira
César, para retirar a 2ª via.
O pagamento pode ser feito
em cota única, com desconto
de 10%, para pagamento até
a data do vencimento; ou pagamento em duas cotas, com
desconto de 5%, para pagamento até a data do vencimento. E pagamento em até
10 parcelas, com desconto
de 2%, para o pagamento
até a data do vencimento de
cada parcela.
O prefeito João Ribeiro agradece aos moradores
que entenderam e aderiram
à proposta da Prefeitura, pois
a arrecadação dos tributos é
investida em melhorias na
saúde, habitação, educação,
transporte, cultura e lazer,
entre outras áreas.

Todos os contadores,
corretores, membros de
associações de classe, proprietários de imobiliárias
estão convidados a participar de uma reunião de
esclarecimento sobre regularização de alvarás. O encontro acontece quinta-feira
(9), às 9 horas, no auditório
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A intenção é orientar
estes profissionais sobre
o processo de regularização, para que sejam
multiplicadores e informem seus clientes sobre
a importância de deixar
o estabelecimento com
documentação aprovada.
Durante a reunião, a
Prefeitura vai explicar as
etapas da regularização
e as consequências para
quem não se regularizar
até dia 29 de fevereiro.
Dentre as penalidades,
estão multa e interdição
do local.
Em maio de 2011, o
Ministério Público do

Estado de São Paulo e a Prefeitura de Pindamonhangaba
assinaram um TAC - Termo
de Ajustamento de Conduta
para que a Lei fosse cumprida, ou seja, os estabelecimentos só poderiam funcionar se
tivessem com alvará.
O prazo terminaria em

outubro de 2011, mas
a Prefeitura conseguiu
prorrogar para 29 de fevereiro de 2012. Esta é a
data definitiva. Em março, os estabelecimentos
irregulares terão que ser
notificados, multados e
interditados (fechados).

Comerciantes também serão
instruídos sobre alvarás
Também nesta quinta-feira
(9), a Prefeitura promoverá
nova reunião com os comerciantes, para orientações e
esclarecimentos. Será às 15
horas.
A Prefeitura espera que
os proprietários de bares,
lanchonetes, restaurantes,
bazares, mercearias, lojas,
oficinas, ou qualquer outro
estabelecimento comercial
ou de atividade social, filantrópica ou religiosa
participem.
Os maiores interessados

são os próprios proprietários, pois se eles não
se regularizarem até dia
29 de fevereiro, seus
estabelecimentos serão
notificados, multados e
interditados (fechados)
– conforme determina
a Lei.
A Prefeitura vem realizando campanha de
regularização e oferecendo vários benefícios às
pessoas que estão com
empresas em situação irregular.

Pinda investe no trânsito e conscientiza crianças e adultos

A segurança no trânsito
de Pindamonhangaba é pauta diária das discussões na
Prefeitura. Diversas ações
para conscientizar, alertar e
informar o motorista são realizadas mensalmente para
manter a cidade livre de acidentes e outras fatalidades.
As crianças e jovens da cida-

de também já são conscientizados para transmitir o conhecimento aos pais, amigos
e familiares. Pindamonhangaba é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo
que trabalha com a segurança
no trânsito até nas escolas.
No município, existe o
projeto Edutran - Educação

no Trânsito, realizado pelo
Departamento de Trânsito
da cidade em parceria com a
Secretaria de Educação. Os
alunos da Rede Municipal
de Ensino aprendem com os
profissionais da área como lidar com as situações diárias
do trânsito: travessia de rua,
sinalizações etc. “O Edutran

é um projeto semestral que já
atingiu 100% da Rede Municipal. Isso prova que nossa
preocupação no trânsito já é
passada para as crianças”, argumentou Michel Cassiano,
palestrante e funcionário do
Deptran.
Instituições e órgãos militares também são atendidos

pelo Departamento de Trânsito com palestras e aulas
educativas. “Em 2011, fizemos três palestras por mês
para fábricas e instituições
diversas. Estas palestras só
acontecem mediante o agendamento do interessado”,
disse Cassiano.
O diretor de Trânsito da

Prefeitura, Luís Rosas, conta
também que blitz de segurança no trânsito são feitas
constantemente. “Temos a
blitz do verão com o alerta
ao cerol e ao uso do capacete.
Além disso, neste carnaval
vamos estar com faixas educativas na Avenida do Samba”, contou Rosas.
Arquivo TN

Alunos da Rede Municipal em aula prática para andar de bicicleta com segurança

Obras e Serviços
A Prefeitura já investiu
muito para melhorar o trânsito na cidade. Mais obras e
outros serviços continuam
sendo feitos para garantir
a segurança do motorista e
do pedestre.
São grandes obras, como
o túnel do Mombaça, anel

viário, viaduto do Araretama,
duplicação da Pinda/Moreira
(SP/62), nova avenida ligando
o Socorro à rotatória Araretama/Cidade Jardim, iluminação da estrada do Atanázio,
pavimentação e iluminação na
Nova Pinda (Ipê II) e outros.
Além destes serviços, já fo-

ram feitas importantes intervenções em vias como:
Dr. Campo Salles, Eloy
Chaves (início e próximo à
Confab), além de semáforos digitais sincronizados,
faixas elevadas e sinalizações em várias ruas e avenidas.
Akim/Agora Vale

Uma das melhorias recentes
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MEIO AMBIENTE

OBRAS

URBANIZAÇÃO

Vereador Dr. Isael
Dr. Jair Roma quer
sugere criação de
melhorias na Praça
campanha para limpeza do Imigrante Japonês
em comunidades
Na última segunda-feira,
F OTOS : D IRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

O vereador
Dr. Isael (PV)
sugeriu ao
Executivo criação de campanhas específicas em bairros da cidade
para limpeza
de vias públicas. Em suas
visitas às co- U MA DAS RUAS DO BAIRRO C ASTOLIRA COMPLETAMENTE TOMADA
munidades, o POR TODO TIPO DE LIXO
parlamentar se
deparou com situações muito críticas. O vereador Dr. Isael
encaminhou à Prefeitura solicitação de limpeza em todas as
ruas do bairro Castolira. “O serviço deve ser executado com
urgência, porque há muito lixo, entulho, restos de móveis, lixo
orgânico e até mesmo animais mortos, jogados em todas as
esquinas do bairro, principalmente entre as ruas Felício Campana
Vitalli e Silas Brandão.
Na Estrada Municipal do Mombaça, no bairro Araretama,
também há muitos dejetos lançados. “Diante de toda essa
situação, sugiro ao Poder Executivo, que crie uma Campanha
de Limpeza nas comunidades de nossa cidade. Seria uma
campanha específica para cada bairro, porque são questões que
envolvem saúde pública e meio ambiente.

30 de janeiro, durante a sessão
ordinária da Câmara, o vereador Dr. Jair Roma (PPS) solicitou a revitalização da Praça
do Imigrante Japonês, próxima a Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, no bairro
Alto Cardoso. O vereador

enfatizou a necessidade de manutenção e melhorias para a
praça, como: paisagismo, reforma das instalações elétricas e novo piso para as tábuas
que se encontram levantadas.
“Os espaços públicos precisam ser revalorizados
sempre para atrair a comunidade, e contribuir
ao bem estar da população.” ressalta o vereador.

gência, o deslocamento de um poste
que está desalinhado e posicionado no
meio do acostamento na Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda, no
bairro Cruz Pequena. “A transferência do poste irá proporcionar
maior segurança e operacionalidade ao tráfego, principalmente no período noturno,
evitando qualquer tipo de acidente”, enfatiza o vereador Dr.
Jair Roma.
F OTOS : D IRETORIA
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Janio está contente com
asfaltamento da rua
Alcides Ramos Nogueira,
em frente à Câmara
O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), está muito contente com a execução da obra de
pavimentação asfáltica da rua
Alcides Ramos Nogueira, principalmente o trecho em frente à Câmara Municipal. Ouvido pela reportagem, o vereador Janio disse:
“Desde que a Câmara se instalou
no novo prédio há três anos atrás,
nós estamos solicitando à Prefeitura que asfaltasse essa rua. Ponderamos ao Executivo que, essa
rua é acesso à dois importantes
Poderes Públicos, a Câmara e o
Fórum, locais com grande fluxo de
pessoas o dia inteiro, além de ser
acesso ao condomínio Real Ville.
Mas do que isso, o número de ciclistas e pedestres que diariamente
se utilizam desse trecho de rua em
direção ao Araretama, Cidade Jardim e vice-versa, é muito grande, e
como a rua era de terra, o movimento de veículos provocava muita poeira que é prejudicial à saúde,
inclusive, uma poeira preta, além
do grande número de buracos.
Com a
p a v i -

mentação agora executada, veio solucionar este grave problema e
trouxe maior conforto a todos os
cidadãos e cidadãs que procuram a
Câmara e o Fórum para resolverem
seus problemas; cumprimentamos
e agradecemos à Prefeitura pela
execução dessa importante obra”,
concluiu Lerario.

Novo prédio da Câmara
Um dos maiores trabalhos do
vereador Janio que está exercendo
o seu sexto mandato, foi a construção do novo prédio da Câmara Municipal em tempo recorde de apenas onze meses no ano de 2008,
quando foi Presidente do
Legislativo no biênio 2007/2008:
um prédio grande, moderno, confortável, com amplo estacionamento com mais de duzentas vagas, e
assim nossa cidade, após mais de
trezentos anos, passou a ter uma
nova Casa do Povo para atender
melhor a nossa população, e proporcionar uma economia aos cofres públicos de aproximadamente
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) por ano que eram gastos
com aluguel do prédio antigo.
Agora o asfalto veio completar esta
grande obra pública.

Cruz Pequena
Dr. Jair Roma solicita em caráter de ur-

MUITO

LIXO FOI ENCONTRADO TAMBÉM NA

ESTRADA MUNICIPAL

DO

MOMBAÇA,

BAIRRO

ARARETAMA

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe
reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale
também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Pedido à população
“Dengue, não deixe o mosquito se esconder
em sua casa, faça a sua parte!”

PREVENÇÃO

Vereador Cal
comemora construção
de retorno na alameda
dos Manacás

Alexandre Faria
cobra início dos
trabalhos do COMAD

V EREADOR C AL ( NO

DESTAQUE ) ESTÁ CONTENTE POIS A

M ANACÁS

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
agradecendo à Prefeitura,
através da Subprefeitura e
seus funcionários, pelo início das obras do retorno na
alameda dos Manacás, região entre o supermercado
local e a rotatória de acesso ao CDHU Cícero Prado.
Esse é um pedido do vereador, em nome da comunidade e, principalmente, dos
comerciantes do local, feito desde 2008.
“Em setembro de 2011,
recebemos uma resposta da
Prefeitura que previa o início das obras para o quarto
trimestre daquele ano. Entretanto, elas só tiveram
início agora. Estamos contentes pois a construção de
mais um acesso vai melhorar a distribuição do fluxo
de veículos oferecendo
mais conforto às pessoas

A DMINISTRAÇÃO

JÁ ESTÁ TRABALHANDO

que transitam pelo local.
Além disso, vai diminuir o
risco de acidentes”, salienta o vereador.
Córrego
Barranco Alto
Cal ainda está cumprimentando a Prefeitura, a
Subprefeitura e a Secretaria de Planejamento pela
reunião feita com o Daee
(Departamento de Água e
Energia Elétrica) para estudar uma solução para o
problema do córrego Barranco Alto, no trecho da
avenida das Rosas. “A avenida das Rosas está com
alguns trechos interditados. Esperamos que essa
reunião entre Prefeitura e
Daee resulte em um projeto para resolver o problema desse trecho do córrego
Barranco Alto, que há tempos a comunidade cobra
das autoridades”, destaca.

ASFALTAMENTO
EM FRENTE
À

CÂMARA

ÀS DROGAS

O vereador Alexandre Faria (PT), integrante do programa Coalizão em Pinda,
apresentou um requerimento questionando o por que do
atraso no inicio dos trabalhos do Conselho Municipal

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

lho exemplar e de nível nacional”, afirmou Alexandre
Faria.

Pindamonhangaba
ganhará 4ª Vara
“TRABALHO

Congratulações
Alexandre Faria apresentou em Plenário, uma Moção
de Congratulações ao Fot o g r a f o
Robson Salgado, por seu
trabalho social e artístico ao registrar com sensibilidade, os
idosos do Lar
São Vicente
V EREADOR A LEXANDRE F ARIA RECEBE EM SEU GABINETE A DIRETORIA
de
Paulo.
DA C OALIZÃO P INDAMONHANGABA
“Não pude
de Álcool e Drogas – participar da exposição na
COMAD. O Conselho é uma Praça Monsenhor Marconindicação de projeto do ve- des, mas ao visitar o Salão
reador petista, que foi sanci- de Festas do Lar São Vicente,
onado pelo prefeito e que em dezembro com a Folia de
deveria estar com os traba- Reis do Projeto Crescer, filhos em andamento. “O Exe- quei emocionado e pude concutivo deve apoiar o templar o trabalho do fotóCOMAD, pois ele será um grafo, conversar com o inforte instrumento na preven- ternos e obter deles o quanto
ção e combate às drogas no foi positivo a experiência
município. Ele auxiliará o com o artista. Ele está de
programa Coalizão Pinda, parabéns!”, completou o veque desempenha um traba- reador.
F OTOS : D IRETORIA
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DOS VEREADORES FOI

PRIMORDIAL PARA ESTA CONQUISTA”

A cidade de Pindamonhangaba passará a contar
com mais uma Vara Criminal.
Na última sexta-feira,
dia 3, o presidente da Câmara, vereador Ricardo
Piorino, representando o
Legislativo, participou de
uma reunião no gabinete do
Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo,
Desembargador Dr. Ivan Ricardo Garisio Sartori,
juntamente
com o Exmo. Juiz de
Direito, Dr
Alessandro
de Souza
Lima, diretor do Fórum, a Dra.
Cláudia, Juíza da 2ª Vara, o
Ministério Público representado pelos Promotores
de Justiça Dr. Leonardo e
Dr. Paciello, além do Pre-

feito João Ribeiro, o Desembargador Dr. Thiers
Fernandes Lobo, o Deputado Estadual Padre Afonso, o Presidente da O.A.B.
Dr. Aziz e os advogados Dr.
Marcel, Dr. Rodolfo, Secretário de Assuntos Jurídicos
da Prefeitura e Dr. Broccanelli, Diretor Jurídico
da Câmara.
A audiência foi realizada para acertar os últimos

detalhes que faltavam para
a implantação da 4ª Vara,
que deverá ser oficialmente
inaugurada no aniversário
da cidade, dia 10 de julho.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
S ALÃO DE
F ESTAS DO L AR
S ÃO V ICENTE :
EXPOSIÇÃO

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

ESTÁ CONTENTE
COM

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 36442269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

TRÂNSITO

NA OBRA DO RETORNO NA ALAMEDA DOS

JANIO LERARIO
(DESTAQUE)

PERMANENTE DO

F OTOGRAFO
R OBSON
S ALGADO

Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:

Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2224
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ESPORTE

QUALIDADE

Dr. Marcos Aurélio
consegue material para
reformar vários campos
de futebol da cidade

Martim Cesar pede
Academia da Melhor
Idade para o Mandú

DE

VIDA

JUSTIÇA

Ricardo Piorino
agradece em nome
da população

O vereador e engenheiro Martim Cesar (DEM) encaminhou
Indicação ao Executivo solicitando estudos para a instalação de uma
Academia da Melhor Idade no bairro do Mandú, na região próxima
a 1ª (primeira) passagem de nível.
De acordo com o vereador, por toda a cidade, os bairros estão
contemplados com uma AMI, de forma a proporcionar aos seus
moradores um melhor acondicionamento físico, bem como melhoria
na qualidade de vida com a introdução de práticas esportivas saudáveis, e o bairro do Mandú, ainda não recebeu esta benfeitoria. “Não
existem AMI’s próximas ao Mandú, desta forma, apresentamos esta
solicitação para beneficiar os muitos moradores do bairro e da
região”, destaca o vereador.

“EM MARÇO SERÁ IMPLANTADA
A 4ª VARA EM NOSSA COMARCA”
Convidado pelo Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito, Dr Alessandro de
Souza Lima (diretor do Fórum de
nossa cidade), o vereador Ricardo
Piorino (PDT), participou nesta última sexta-feira, dia 03 de fevereiFOTOS : D IRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

Limpeza urbana
O vereador Martim Cesar encaminhou indicação à Administração
Municipal, solicitando providências para que seja realizada uma
limpeza num terreno baldio na rua Manoel Cembranelli, na altura do
Nº 140, no bairro Chácara da Galega. “O local se encontra com muito
mato e lixo, e já apresenta animais peçonhentos, como ratos e baratas,
colocando em risco a saúde dos moradores da região, além de ser foco
de vetores de doenças, como a dengue”, enfatiza Martim Cesar.

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO V ILLARDI

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) e o vereador
Alexandre Faria (PT), juntamente com o Secretário de Esportes
Antônio Carlos de Macedo Giudice, estão providenciando a
compra de gramas e adubos, para
beneficiar os gramados de diversos campo de futebol de nossa
cidade.
Os campos de futebol que deverão contar com a grama e o
adubo são os que apresentaram
solicitação, na reunião ocorrida
no dia 25 de janeiro de 2012, na
sede da Liga de Futebol de
Pindamonhangaba; a relação dos
campos de futebol beneficiados
são: Walter Guimarães, João
Cândido, Vicente Basílio, Laerte
da Silva, Vito Ardito Lerario,
Nuno Maia Veiga Filho, João
Rodrigues Alves, Nélson Avelar,
Chico Cacheiro, Estádio do Independente, Aparecido Ribeiro
e José Orlando Cornélio.
Projeto Crescer
Com a chegada da grama e

adubo no campo Walter Guimarães, os moradores daquela região poderão utilizar novamente
o campo de futebol para seu mando de jogo. Outro projeto que
deverá ser realizado no local, é o
Projeto Crescer, que é um sonho
antigo que deu inicio no ano passado pelos vereadores Dr. Marcos Aurélio e Alexandre Faria, o
Presidente do Projeto Crescer e
representantes da Zona Sul; esse
projeto que tem como finalidade, além da pratica esportiva, a
integração social de crianças e
adolescentes.
Academia da melhor idade
Outra solicitação do vereador Dr. Marcos Aurélio é a implantação de uma (AMI) - Academia da Melhor Idade, nos bairros do Araretama e Quadra Coberta. “Manter uma atividade física é saúde. Temos sempre que
apoiar nossa população para uma
melhor qualidade de vida”,
enfatizou Dr. Marcos Aurélio
Villardi.
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Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

ro, de uma importante audiência
no gabinete do Presidente do TJSP
(Tribunal de Justiça de São Paulo)
para tratar dos últimos detalhes
referente a instalação de mais uma
Vara Criminal no Fórum de nossa
cidade.
A audiência foi presidida pelo
Exmo. Sr. Dr. Desembargador, Dr.
Ivan Ricardo Garisio Sartori, que,
cordialmente acolheu os representantes de nossa cidade, acertando
durante o encontro, os últimos detalhes que faltavam para a implantação de mais uma Vara em Pindamonhangaba.
Segundo o vereador, foi prometido pela presidência, que no
mês de março já estará sendo implantada a nova Vara Criminal,
sendo oficialmente inaugurada no
dia 10 de julho, aniversário da cidade. “Foi uma grande vitória para nossa cidade,
principalmente pelo excessivo número de processos que tramitam por
aqui, possibilitando desta forma uma prestação
jurisdicional mais célere
e eficiente”, explicou o
vereador, que também é

advogado. “Gostaria de enfatizar o
comprometimento e espírito de liderança do Dr. Alessandro, Juiz de
Direito, diretor do nosso Fórum,
que, durante a audiência, apresentou e esclareceu a necessidade de
forma bastante
clara e contundente”, afirmou o
vereador.
“A
Dra.
Cláudia (Juíza da
2ª Vara) também
esteve presente
na audiência,
apoiando o pleito, e ainda o Ministério Público
de nossa cidade
que estava representado pelos Promotores de Justiça Dr. Leonardo e Dr. Paciello, que
também fizeram um grande peso
na balança”, explicou Piorino.
Segundo o vereador, participaram ainda da audiência, representando nossa cidade, o Exmo. Sr.
Dr. Desembargador-Dr. Thiers
Fernan-des Lobo, Prefeito-João Ribeiro, Deputado Estadual-Padre
Afonso, Presidente da OAB -Dr.
Aziz e os advogados Dr. Marcel,
Dr. Rodolfo (Secretário de Assuntos Jurídicos) e Dr. Brocanelli (Procurador da Câmara). “Aproveito
para agradecer em nome dos advogados e de toda a população de
Pindamonhangaba, esta união de
propósitos que, sem dúvida representa uma grande vitória para todos nós”, finalizou o vereador
Ricardo Piorino.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

TRABALHO

Abdala Salomão
acredita que esporte e
cultura em bairros seja
o caminho da salvação

Toninho da Farmácia Dona Geni intervém em
tem mais obras
favor dos moradores da
atendidas pela prefeitura Travessa das Palmeiras

O vereador Abdala Salomão
(PSDB) está reiterando seu pedido ao Executivo Municipal,
através do requerimento nº 92/
2011, para que viabilize junto
aos Departamentos Jurídico e
Financeiro uma possível desapropriação de uma área que
pertencia a antiga Alcoa Alumínio S.A. onde está instalado
um campo de futebol desativado
e uma quadra esportiva externa. O espaço sugerido pelo vereador Abdala está localizado
numa área da cidade em que o
crescimento foi intenso, com
grande parte da população concentrada nos bairros, que foram surgindo nos últimos anos
como Castolira, Morumbi, Palmeiras, Vila São Paulo e Água
Preta, onde pela distância dos
bairros até os centros esportivos dificulta o acesso e a busca
pela prática esportiva por parte
das crianças e os adolescentes.
“Com este crescimento acelerado, a região ficou com uma
grande vulnerabilidade social e
o esporte é uma das ferramen-

tas que a municipalidade tem
para “salvar” as futuras gerações da criminalidade, do tráfico de drogas e do descaminho.
Basta querer fazer e “chamar” a
responsabilidade para tal” explicou o vereador.
“Acredito muito num trabalho bem feito com esse
proposito de levar o esporte e a
cultura até as comunidades que,
em razão da vida socioeconômica que vivem, por muitas
vezes não tem esperança de proporcionar um futuro melhor a
seus filhos e ações diretas do
governo municipal e estadual
nessas regiões fazem a diferença no futuro e sei que deve dar
resultados positivos”, concluiu
o vereador Abdala.

REALIZAÇÕES

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece a
administração municipal pelo inicio das obras de limpeza do
córrego dos bairros Vila Rica e Campos Maia. “Fiz esta
indicação no final do ano passado a pedido dos moradores,
e agora começaram a limpeza no referido córrego. Agradeço
em nome dos moradores
dos dois bairros”, destaca Toninho da Farmácia.

A vereadora Geni Dias das Palmeiras, já conseguiRamos – Dona Geni (PPS) mos avançar muito, a ilumiesteve na manhã de 2 de feve- nação
pública
foi
reiro, quinta-feira, na Traves- complementada, existe sersa das Palmeiras, em Moreira viço de coleta de lixo, o proCésar, para interceder pelos blema do correio já esta senmoradores para que sejam re- do agilizado, também
movidos os escombros das estamos acompanhando o
casas que foram demolidas, processo de regularização e
devido a um
D
C
/CVP
processo de retirada das pessoas que residiam na área
de risco das enchentes. As famílias foram
transferidas
para novas residências, porém, o entulho
não foi retirado do local,
sendo que uma
das casas foi
parcialmente
demolida e tem
EREADORA DONA GENI CONVERSA COM MORADORA NA
servido de es- VT RAVAESSA
DAS P LAMEIRAS
conderijo para
práticas ilícitas, deixando os moradores pavimentação asfáltica da
apreensivos quanto a seguran- região. Quanto a retirada dos
ça do local. Outra preocupa- entulhos, vamos dar prosseção é com as crianças que guimento a solicitação e encostumam brincar no local que caminhar aos órgãos compeoferece grandes riscos, devi- tentes para que tomem as
do aos vidros quebrados, fer- devidas providências com
ros e outros fragmentos acu- urgência, uma vez que, isto
mulados.
pode se transformar em abri“Tenho acompanhado e go animais peçonhentos e
participado das conquistas também da dengue”, afirmou
dos moradores da Travessas a vereadora Dona Geni.
IRETORIA DE

A NTES ...
D EPOIS ...

Chacrinha
O vereador Toninho da Farmácia vem cobrando a prefeitura sobre a não implantação do Programa das Fossas Sépticas nas residências do Chacrinha, zona rural do bairro do
Bosque. “Estou cobrando pois estes mesmos projetos deram
certo em vários bairros da cidade. Sendo assim, por que não
aplicar nas residências dos moradores do Chacrinha que
necessitam tanto destas fossas sépticas?”, disse Toninho da
Farmácia.
FOTOS : D IRETORIA
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OMUNICAÇÃO

Fale com a vereadora Dona Geni
Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

MORADORES

DA

CHACRINHA

COM O VEREADOR

TONINHO

DA

FARMÁCIA

Quando será construído o
C.C.Z. (Centro de Controle de Zoonoses)?

Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em
contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser acessado
no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com . O e - m a i l é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.
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Pasin ganha nova calçada para facilitar
o acesso à ponte do Mantiqueira
Disque-serviço
auxilia população
de Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece
à população o programa
Disque-serviço, que disponibiliza serviços de
mão-de-obra aos munícipes que precisarem de
pintores, pedreiros, jardineiros, diaristas, empreiteiros entre outras
funções.
Para solicitar os trabalhos é necessário ligar no
3645-3164 ou 3645-3545
e solicitar o tipo de serviço e o auxílio, a Prefeitura
faz o contato entre cliente
e prestador de serviço.
O profissional interessado em se cadastrar
e oferecer o seu trabalho
junto ao Disque-serviço
precisa comparecer na
rua Albuquerque Lins, nº
138, centro, munido de
RG, CPF e três referências.
O disque-serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira.

O programa visa a inclusão de profissionais
autônomos no mercado
de trabalho, direcionando
a um público alvo que necessita desta mão-de-obra
para execução de serviços
não permanentes.
“O serviço é voltado para os trabalhadores
autônomos temporários,
então temos um banco de
dados com todas as informações e, a partir daí,
fazemos o contato entre
cliente e prestador de serviço”, explica a funcionária do Disque-serviço Maria Angelina dos Santos.
Ela alerta as pessoas que contratarem os
trabalhos do programa.
“Quem contrata o serviço tem quer ter atenção na hora de receber
os profissionais em suas
residências, eles devem
estar devidamente documentados e com a carta
de encaminhamento fornecida pelo Disque-Serviço”.

Fique atento, os profissionais devem estar
devidamente documentados e com a
carta de encaminhamento fornecida pelo
Disque-serviço

Obras na avenida Polônia irão beneficiar os moradores da região

Estudantes, trabalhadores e demais pedestres dos
bairros Pasin e Mantiqueira,
do Distrito de Moreira César, poderão transitar pela
ponte de ligação dos bairros
com mais segurança, com
a construção da calçada de
acesso ao local. Os trabalhos
estão sendo realizados pela
Prefeitura, por meio da Sub-

prefeitura, e tiveram início há
mais de uma semana.
A calçada está sendo
construída na avenida Polônia, no Pasin, e o objetivo
principal é facilitar o tráfego
de pedestres que utilizam diariamente a ponte que liga os
dois bairros de Moreira César. “É uma obra de segurança para o pedestre. Sabemos

que ali há diversas crianças
que frequentam as escolas e
usam esta ponte, então, com
a calçada, acreditamos que a
tranquilidade será maior na
região”, disse o subprefeito
Carlinhos Casé.
O término da obra ainda
não foi estimado pela Subprefeitura, mas acredita-se que em breve os mo-

radores poderão usufruir
da nova calçada. “Junto
ao nosso departamento
de Obras, com o diretor
Aylton Monteiro, estamos
prevendo uma obra rápida.
Tudo também dependerá
das condições do tempo
(meteorológicas)”, adiantou o assessor Eduardo
Kogempa.

Árvore doente é retirada
depois de atrapalhar o trânsito
Equipe do Departamento de Meio Ambiente é acionada e resolve problema.
Árvore estava condenada
Maria Fernanda Munhoz
Na tarde dessa segunda-feira (6), um galho de árvore
de grande porte caiu, ao ser
atingido por um caminhão
baú que passava na rua Gregório Costa com a rua dos
Expedicionários, no centro
da cidade. O Departamento
de Meio Ambiente da Prefeitura foi imediatamente acionado e, em pouco tempo, fez
a retirada da árvore, evitando
que os transtornos no trânsito
fossem maiores. Ninguém se
feriu com o ocorrido.
O Departamento de Trânsito da Prefeitura, prontamente enviou agentes municipais
de trânsito para controlarem
o fluxo no local até a chegada
da equipe do Departamento
de Meio Ambiente. A equipe
se apresentou com motosserra
e caminhão Munck para a desobstrução e, devido ao estado dos galhos (estavam ocos),
foi necessária a retirada da
árvore. Os galhos ocos foram
causados por brocas e fungos,
que dominaram toda a copa
da árvore ao longo dos anos.

O Departamento de Meio Ambiente retirou a árvore rapidamente

De acordo com o diretor
do Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura,
prof. Fred Gama, no final do
ano passado, o Departamen-

to e a empresa Bandeirante
Energia, com orientação do
professor Marcelo Crestana
(especialista em arborização
urbana), fizeram uma poda
de levantamento nesta mesma árvore, ou seja, retiraram
os galhos mais baixos, para
evitar transtornos maiores.
Nesta semana, será feito o
laudo técnico também da árvore que se encontra ao seu
lado, para verificação de suas
condições. “A Prefeitura somente retira as árvores que
estão condenadas, ou seja,
que estão dominadas por
fungos e brocas, e que correm o risco de cair devido às
ações meteorológicas, ou que
já estão causando danos nas

construções próximas. Antes
da retirada, todas as árvores
passam por análise dos técnicos do Departamento de
Meio Ambiente, que atestam,
em laudo, a necessidade de
retirar a árvore, seja de pequeno, médio ou grande porte”, explicou o diretor Fred.
A árvore retirada é da espécie Nectandra megapotamica,
conhecida popularmente por
“canela-preta”. Ela ocorre desde o sul de Minas Gerais até o
Rio Grande do Sul e também
na região Centro-Oeste, sendo
que em Mato Grosso do Sul é
encontrada nas regiões central
e sul do estado, portanto trata-se de espécie nativa de regiões temperadas.

TRIBUNA DO NORTE
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Departamento de Turismo realiza
Seminário de Alimentação
O Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Circuito Mantiqueira, em
parceria com o Sebrae-SP,
realizou na segunda-feira (6),
o Seminário Informações e
Reservas na Gestão de Meios
de Alimentação, na Fazenda
Burity.
O encontro foi oferecido
para proprietários e gestores
de meios de alimentação e teve como principal objetivo
a apresentação de inovações
no segmento, comparando
com procedimentos padrões,
e que podem garantir ainda
mais sucesso ao empreendimento.
O seminário foi ministrado pela consultora do Sebrae,
Tamares Ferreira, que, a partir da análise destas informa-

“... pudemos observar
que os participantes
estão animados com as
propostas oferecidas”
REBECA GUARAGNA,
DIRETORA DE TURISMO
ções, disponibilizará propostas de qualiﬁcação em gestão
e operação para Meios de
Alimentação.
Este encontro também
trouxe aos participantes, aspectos relacionados a inovadoras práticas em operação
e gestão de Meios de Alimentação, tendo como meta
a contínua agregação de valor aos serviços e produtos
oferecidos e a satisfação dos
hóspedes e clientes.
“Este foi o segundo semi-

nário oferecido pelo Circuito
Turístico Mantiqueira, e pudemos observar que os participantes estão animados com
as propostas oferecidas. As
orientações quanto às práticas de gestão e operação adotadas e exemplos apresentados, são baseadas em uma
ampla experiência de consultores; coordenação de projetos setoriais; publicações e
pesquisas realizadas pelo Sebrae-SP neste segmento de
atuação”, ressaltou a diretora de Turismo, Rebeca Guaragna.
Com isso, o Circuito Turístico Mantiqueira pretende capacitar e aprimorar o
atendimento na região, contribuindo, assim, para o desenvolvimento turístico sustentável.

ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO
Ilustração/Arquivo TN

Bar e Restaurante do Edmundo;
Burity Restaurante;
Churrasco e Cia;
Ligue Chopp Germania;
Nhac Doceria;
Padaria Pylão;
Padaria Santo Pani;
Pesque Truta Ribeirão Grande;
Pizzamonhangaba;
Pizzaria Disk Brasil;
Portal Express;
Quiosque Beira-Rio Graminha;
Restaurante Alecrim;
Restaurante Colinas 1;
Restaurante Colinas Ranch;
Restaurante e Pizzaria Colméia;
Restaurante Fazendinha;
Espeto D´Oro;
Delícias da Mantiqueira;
Restaurante Minuano;
Chacara Lamil;
Sitio Algodão Doce;
Costelara Gaúcha;
Armazém Graminha;
Pousada e Restaurante Serra da Luz

NAP’s de Pindamonhangaba oferecem
atendimento especializado para crianças
O NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico é um projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação, que
tem como objetivo oferecer
atendimentos especializados
nas áreas de fonoaudiologia,
pedagogia e psicologia.
Os atendimentos são oferecidos, prioritariamente, para crianças das redes públicas municipal e estadual que
apresentem deﬁciências, diﬁculdades de aprendizagem ou
distúrbios de fala.
Os encaminhamentos são
efetuados por meio das escolas públicas e Secretaria
de Saúde. O paciente, quando chamado para atendimento, passa por um processo de
avaliação e deﬁnição de quais
atendimentos deverá realizar.
Os atendimentos sempre são
oferecidos no contra turno do
horário de aula e realizados
semanalmente.
Crianças com diﬁculdades

Divulgação

DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS NO NAP
Deﬁciência intelectual
Deﬁciência física
Deﬁciência auditiva e visual,
E também crianças com síndromes, inclusive a de Down

Os núcleos de apoio psicopedagógico de Pinda atenderam 295 pacientes em 2011

de aprendizagem ou transtorno de fala e linguagem e com
transtorno do déﬁcit de atenção e hiperatividade são as

que mais procuram o núcleo.
Os pacientes com deﬁciência auditiva podem beneﬁciar-se de atendimentos com

fonoaudiólogos e pedagogas
com ﬂuência em libras. Os
NAP’s também oferecem o
ensino do Braile. Os profes-

sores possuem formação especíﬁca na área de crianças,
adolescentes ou adultos com
deﬁciência visual.
Pindamonhangaba conta
com duas unidades de NAP,
que, em 2011, atenderam
na faixa de 295 pacientes.
Os NAP’s contam com uma
equipe de cinco fonoaudiólogas, quatro psicólogas, oito
professores/pedagogos e uma
gestora em cada unidade.
“Consideramos que este trabalho é de fundamental
apoio às crianças com necessidades especiais, bem como
de suporte e orientação a famílias e escolas, pois a inclusão se faz necessária, mas

com adequações e atendimentos especializados a todos que necessitarem”, destacou a gestora do Núcleo do
Bela Vista, Ângela Maria da
Silva.
Os núcleos funcionam das
7h 30min às 11h 30min e das
13 às 17 horas. O NAP Dr.
Francisco Romano de Oliveira ﬁca na rua Estados Unidos
s/n, Bela Vista, e tem como
gestora a Ângela Maria da Silva. O Nap Gov. Mário Covas,
na avenida Polônia s/n, Pasin,
tendo como gestora,Tayla Catalina Zarzur Lopes.
Mais informações pelos telefones: 3641-2929 e
3648-9012.
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Pindamonhangaba está nos
preparativos ﬁnais do carnaval

Arquivo TN

MARIA FERNANDA MUNHOZ

Pindamonhangaba está se
preparando para o carnaval
deste ano. A população teve uma prévia da animação
durante o Festival de Marchinhas, que reuniu mais de
2 mil pessoas no Largo do
Quartel no ﬁnal de janeiro.
Agora, os preparativos são
para o Pré-carnaval, neste
domingo (12), e para as atrações na Avenida do Samba.
Neguinho da Beija-Flor
O Pré-carnaval será realizado na praça Santa Rita,
Vale das Acácias, no Distrito de Moreira César. A festa será comandada pelo Neguinho da Beija-Flor, que se
apresenta gratuitamente para
a população, a partir das 20
horas.
“Olha a Beija-Flor aí, gente... Chora cavaco”. Diﬁcilmente alguém deixou de ouvir
esse bordão. Quando ele é pronunciado, ﬁca fácil identiﬁcar
o autor dessa pérola: o sambista Neguinho da Beija-Flor.
Aos 32 anos de carreira e com
uma legião de fãs espalhados pelo país, ele é considerado peça importante no samba e
na música popular brasileira e
estará, pela primeira vez, animando o carnaval de nossa cidade. Imperdível.
Avenida do Samba
Nessa segunda-feira (6),
começaram as obras para
transformar a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso em Avenida do Samba. Os
caminhões já começaram a
descarregar as estruturas que
darão vida às arquibancadas
e palanque da festa popular
mais esperada do ano.
Arquibancadas, palanque
oﬁcial, palanque de imprensa, estande para Conselho
Tutelar, Secretaria de Saúde, Fundo Social de Solidariedade, área para portadores de deﬁciências, sanitários
químicos, ambulância, segurança, policiamento, brigadistas... tudo está sendo pen-

Estruturas do Carnaval 2012 de Pindamonhangaba começam a ser montadas na Avenida do Samba, na Nossa Senhora do Bom Sucesso

sando e será colocado em
prática para que foliões de
todas as idades possam se divertir com segurança em todos os dias do carnaval.
Estação Primeira
de Mangueira
Fechando o Carnaval 2012
de Pindamonhangaba, com
chave de ouro, a grande atração será a Estação Primeira
de Mangueira, na terça-feira,
às 21 horas. A escola se apresenta com mestre de bateria,
uma cuíca, 15 ritmistas, casal
de mestre sala e porta bandeira, cantor, cavaquinhista, três
Divulgação

Neguinho da Beija-Flor

passistas e a Musa da Mangueira no Caldeirão do Huck,
Evelyn Bastos.
Evelyn Bastos, de 18 anos,
desﬁla há 14 anos na Mangueira. Já foi Rainha de Bateria da Mangueira do Amanhã
(escola mirim da Mangueira)
em 2004, e sai em 2012 pelo
segundo ano como Musa da
Mangueira, em frente a uma
alegoria da escola.
Os organizadores prometem um show de impacto, com sambas históricos da
Mangueira e de outras escolas de samba cariocas, com
a participação de artistas de
primeira linha da Estação
Primeira de Mangueira.
A Estação Primeira de
Mangueira venceu 18 vezes o
desﬁle carioca. Entre os sambas-enredo que viraram clássicos do gênero estão: Vale do
São Francisco (1948); As Quatro Estações do Ano (1955); O
Grande Presidente (1956); Casa Grande Senzala (1966); O
Mundo Encantado de Monteiro Lobato (1967), e Cem Anos
de Liberdade, Realidade ou
Ilusão (1988). No ano passado, a escola ﬁcou em terceiro
lugar no carnaval carioca, com
o samba-enredo O Filho Fiel,
Sempre Mangueira.

Stúdio Cênico de Dança
retorna com suas atividades
O Stúdio Cênico de Dança Mônica Alvarenga localizado no Centro Comunitário
Nanci Borges, no bairro São
Judas, retornará com suas
atividades na terça-feira (7),
com aulas de dança contemporânea e balé.
As aulas de contemporâneo são baseadas em pesquisas coletivas e individuais,
trabalhando com linguagens
híbridas. Têm como base o
estudo de Rudolf Laban, Viola Spolin.
Já as aulas de balé contemporâneo ou dança clássica, têm como base a técnica
Klauss Vianna e Feldenkrais.
As aulas de belé lecionadas
pela professora e especialista
em dança e consciência corporal pela FMU de São Paulo, Mônica Alvarenga, estão
relacionadas com sua pesquisa para o mestrado em dança.
“ É claro que minhas au-

Projeto Guri tem inscrições abertas
Divulgação

Bailarinas do Stúdio Cênico durante ensaio

las são diferentes daquilo que
estamos acostumados a ver,
pois sou pesquisadora em
dança, e o balé que leciono
será o resultado de um processo de mestrado, portanto criando futuramente uma
metodologia própria, uma
técnica desenvolvida e criada
por mim”, disse a professora.
As aulas são oferecidas todas terças e quintas-feiras a
partir das 16h30 (ver grade de

CONFIRA A

horários no blog:www.modalidadearte.blogspot.com), com
idades a partir dos 4 anos.
Homens ganham bolsa integral para qualquer modalidade e idade.
O Stúdio Cênico também
oferece aulas para adultos.
Mais informações, entrar
em contato com Mônica Alvarenga: (12) 97042165 ou
91320836, ou pelo e-mail:
monicsdance@yahoo.com.br

O Projeto Guri está com
inscrições abertas para cursos gratuitos de música para
crianças e adolescentes com
idade entre 6 e 18 anos.
Em Pinda, o projeto conta
com pólos no Instituto Salesianos, no Projeto Jataí e no
bairro Araretama.
Os interessados poderão se inscrever em aulas de
canto, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo,
ﬂauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio e
percussão.
Os cursos estão divididos
em duas categorias. A primeira, de iniciação, é destinada a crianças de 6 a 9 anos,
com duração de dois anos e
duas aulas semanais. Conhecer, tocar e construir instrumentos; cantar canções brasileiras e de outros países;
ampliar a percepção auditiva
e desenvolvimento rítmico-

-motor são alguns dos temas
trabalhados com os alunos.
Já para as crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, o
Guri oferece os cursos sequenciais, com até quatro aulas semanais coletivas
ao longo de oito semestres.
Além de estudar instrumentos especíﬁcos, neste programa os alunos têm aulas de
canto coral, teoria musical e

prática de conjunto.
As inscrições podem ser
feitas até o próximo dia 13
nos pólos do projeto. É necessário que os menores estejam acompanhados dos
responsáveis e levem uma
foto 3x4; comprovante de
endereço; RG ou certidão de
nascimento e comprovante
de matrícula no Ensino Fundamental ou Médio.

Arquivo TN

Projeto Guri: Música para crianças e jovens

SEGUNDO CADERNO
No verão, cuidados com a
dengue devem ser redobrados
TRIBUNA DO NORTE •

terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
Fotos: arquivo TN

AIANDRA ALVES MARIANO

O verão chegou deﬁnitivamente com as altas temperaturas dos últimos dias. Apesar
da estiagem na última semana,
o verão é um período de grande proliferação de doenças, especialmente da dengue, o que
exige cuidados redobrados para afastar os riscos.
O grande problema para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a
dengue, é que sua reprodução
ocorre em qualquer recipiente que possa armazenar água,
tanto em áreas sombrias como
ensolaradas. Por exemplo: caixas d’água, barris, tambores,
vidros, potes, pratos e vasos de
plantas ou ﬂores, tanques, cisternas, garrafas, latas, pneus,
panelas, calhas de telhados,
bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos

de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e
bambus, buracos de árvores e
muitos outros onde a água da
chuva é coletada ou armazenada.
Portanto, considerando essa facilidade de disseminação,
pode-se imaginar o grau de diﬁculdade para efetivamente
combater a doença - o que só
é possível com a quebra da cadeia de transmissão, eliminando os possíveis criadouros do
mosquito. Assim, a prevenção
e as medidas de combate exigem a participação e a mobilização de toda a comunidade
a partir da adoção de medidas
simples, visando a interrupção
do ciclo de transmissão e contaminação. Caso contrário, as
ações isoladas poderão ser insuﬁcientes para acabar com os
focos da doença.

Conheça as principais
medidas para a eliminação
dos focos do mosquito
Tampar os grandes depósitos de água: A boa vedação
de tampas em recipientes como caixas d’água, tanques, tinas, poços e fossas impedirão
que os mosquitos depositem
seus ovos. Esses locais, se não
forem bem vedados, permitirão a fácil entrada e saída de
mosquitos.
Remover o lixo: O acúmulo de lixo e de detritos em volta
das casas pode servir como ex-

Conheça
algumas
medidas
para evitar
a picada do
mosquito
Espirais ou vaporizadores elétricos: Devem ser colocados ao amanhecer e/ou
no ﬁnal da tarde, antes do
pôr-do-sol, horários em que
os mosquitos da dengue mais
picam.
Mosquiteiros: Devem ser
usados principalmente nas
casas com crianças, cobrindo as camas e outras áreas de
repouso, tanto durante o dia
quanto à noite.
Repelentes: Podem ser
aplicados no corpo, mas devem ser adotadas precauções
quando utilizados em crianças pequenas e idosos, em
virtude da maior sensibilidade da pele.
Telas: Usadas em portas
e janelas, são eﬁcazes contra
a entrada de mosquitos nas
casas.

celente meio de coleta de água
de chuva. Portanto, as pessoas
devem evitar tal ocorrência
Limpar os recipientes de
água: Não basta apenas trocar a água do vaso de planta
ou usar um produto para esterilizar a água, como a água sanitária. É preciso lavar as laterais e as bordas do recipiente
com bucha, pois nesses locais
os ovos eclodem e se transformam em larvas.

É IMPORTANTE
Sempre fazer uma vistoria no quintal
e áreas externas de sua residência
ou empresa após as chuvas

MAIS CUIDADOS BÁSICOS
•

Colocar em sacos plásticos, fechar e colocar no lixo copos
descartáveis, embalagens, tampas e tudo que possa acumular água.

•

Não deixar pneus expostos para não acumular água dentro deles.

•

Usar cloro em piscinas, limpá-las com frequência e cobri-las quando
não estiverem em uso.

•

Limpar as bandejas externas das geladeiras e ar-condicionado.

•

Esvaziar garrafas, latas, baldes e regadores. Guardá-los em local
coberto e com a boca para baixo.

•
•

Lavar semanalmente os vasilhames de alimentação de animais.

•

água

Veriﬁcar calhas e lajes com freqüência.
Lavar os pratinhos dos vasos de plantas e colocar areia até a borda.
Se os vasos estiverem pendurados, podem ser feitos furos nos pratos
para a água escorrer. Evitar plantas como as bromélias, que acumulam

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA NA SUA CASA!
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Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
Criado pela Lei Municipal nº. 4.193 de 06/07/2004
- Rua Dr. Fausto Vilas Boas, 44 – Vila Bourghese
E-mail: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br

Convocação para a 1ª Reunião Ordinária 2012 do COMSEA
Ficam os senhores e as senhoras conselheiros titulares e suplentes do COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem,
na data e local abaixo, para a realização da primeira reunião ordinária do ano em curso cuja pauta vem a seguir:

Noite de autógrafos do novo
livro de Maurício Marcondes,
nesta quinta-feira
O acadêmico José Maurício Puppio Marcondes,
membro titular da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras e do IEV – Instituto de Estudos Valeparaibanos, lança nesta quinta-feira (9), às 19 horas,
no Palacete 10 de Julho, antiga sede da Prefeitura (entrada pela Travessa Rui Barbosa, 47, centro), o livro
“Uma breve história da Vila de Nossa Senhora do Bom
Sucesso de Pindamonhangaba”. Produção amparada
na Lei Rouanet, (Lei Federal de Incentivo à Cultura),
tendo a indústria Novelis como a empresa investidora
na publicação. Maurício é
arquiteto urbanista e secretário da atual administração
municipal de Pindamonhangaba.

Dia: 		
10/02/2012 (sexta-feira)
Horário:
15h00 (tolerância de 15min)
Duração:
aproximadamente, 1 hora
Local: CPIC – Rua Dr. Fausto Vilas Boas, n. – Vila Bourghese
Pauta:
Leitura de ata;
Regimento Interno;
Plano de ação 2012/2013;
Informes.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br
SUA PARTICIPAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL!
Mesa Diretora 2012/2013

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

GABARITO DA PROVA ESCRITA
O CMDCA faz saber o gabarito da prova escrita realizada no dia 05/02/2012:
o0o

Acadêmicos comentam a obra
“ A história, como a ciência que
é, está sempre em busca e novas
verdades que podem advir de documentos inéditos ou até mesmo de
melhores interpretações de peças
antigas. Reside neste raciocínio a
importância que dou ao trabalho de
José Maurício: ele traz à consideração dos estudiosos, documentos
pacientemente procurados e que
podem causar controvérsias ante
conceitos até aqui amplamente admitidos na vida intelectual pindamonhangabense...”
(Professor Nelson Pesciotta – membro da Academia Pindamonhangabense de Letras e Presidente do Instituto de Estudos Valeparaibanos)

o0o
“É a obra o complemento da verdadeira história da
Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba. E mais, o livro, pela forma como foi
distribuída toda sua matéria, clara e precisa, mostrando o resultado de pesquisas as mais cuidadosas, nos traz afora uma leitura
agradável, dados interessantes
e valiosos sobre a formação de
Pindamonhangaba desde seus
primórdios.”
(Dr. Francisco Piorino Filho
– Presidente de Honra da Academia Pindamonhangabense
de Letras, titular da cadeira nº 5)

o0o
“José Maurício nos esclarece sobre o papel de certos fatores até agora não aprofundados: a própria geografia da região: a importância que assumiu a questão
da côngrua, tanto para Taubaté quanto para Pindamonhangaba; a relação
entre as duas vilas, entes e depois da
emancipação; a importância – que talvez venha a ser melhor reconhecida –
da data de 1º de novembro de 1703.
É saborosa a análise que o autor faz
da carta dos moradores ao Rei, bem
como o estudo sobre os subscritores
dessa carta, que, de certa maneira,
acaba por destacar novamente, no
palco de nossa história, as figuras dos
Lemmes.”
(Paulo Tarcizio da Siva Marcondes – Diretor do
Departamento Histórico Municipal de Pindamonhangaba, titular da cadeira nº 6)

o0o

“Foi muito interessante descobrir, através de documentos anexados ao texto, a própria história do Brasil na época das Capitanias
e Bandeiras. Fiquei impressionada com
o levantamento que fez sobre os bandeirantes que passaram por aqui e seguiram pela Serra da Manitqueira em busca
do ouro das Minas Gerais.”
(Elisabete da Silva Nogueira Guimarães – Presidente da APL, biênios
2008/2009 e 2010/2011, titular da cadeira nº 34)

o0o

“Este é o segundo livro do arquiteto urbanista José
Maurício destinado a resgatar a memória de Pindamonhangaba. O livro atual é resultado de importantes
pesquisas, muita garimpagem em
documentos antigos relacionados à
história da Princesa do Norte. Segue
os moldes da obra Pindamonhangaba
– Tempo e Face, do historiador maior,
dr. Waldomiro Benedito de Abreu...”
(Altair Fernandes Carvalho – jornalista e pesquisador – Jornal Tribuna do Norte, titular da cadeira nº 20)
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS DE JESUS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de março
de 1985, residente e domiciliado na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, na Estrada Kanegae nº 28, Bom Sucesso, nesta cidade,
filho de NELSON MOREIRA DIAS e EMILIA DE JESUS DIAS.
TAMIRES APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida
em Tremembé, Estado de São Paulo, no dia 16 de dezembro
de 1989, residente e domiciliada na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, na Estrada Kanegae nº 28, Bom Sucesso, nesta cidade,
filha de DOMINGOS RAMOS DA SILVA e TEREZINHA DE JESUS
CORRÊA DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.

NÁTALIA DE OLIVEIRA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de janeiro de 1983, residente e domiciliada na Avenida Fortunato Moreira,
nº 483, apto 109, Centro, nesta cidade, filha de ANTONIO CARLOS
DA SILVA e CARMEN ELISA DE OLIVEIRA E SILVA. Apresentaram
os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIO FLAVIO DA ROCHA BRAGA, de nacionalidade brasileira,
profissão inspetor de qualidade, estado civil solteiro, de 42 anos de
idade, nascido em Casa Nova, Estado da Bahia, no dia 27 de junho
de 1969, residente e domiciliado Rua Conselheiro Rodrigues Alves
nº 156, Boa Vista, nesta cidade, filho de JOÃO DA COSTA BRAGA
e BELISA DA ROCHA BRAGA.
LEIDA DALMÁCIO SARMENTO, de nacionalidade brasileira,
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doprofissão cozinheira, estado civil divorciada, de 47 anos de idade,
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
nascida em Belém, Estado do Pará, no dia 1 de maio de 1964,
WELLINGTON LACERDA TIROLA, de nacionalidade brasileira,
residente e domiciliada Rua José Benedito Cursino nº 24, Boa Vista,
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 22 anos de idanesta cidade, filha de CAETANO FERREIRA SARMENTO FILHO e
de, nascido em Osasco, Estado de São"AGINDO
Paulo, no diaNO
8 dePRESENTE
julho de
ANDREZA
DALMACIO SARMENTO.
Apresentaram os documentos
– CONSTRUÍMOS
O FUTURO”
1989, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Antunes, nº 148,
1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
Araretama, nesta cidade, filho de ELIAS GOMES TIROLA e LEONIalgum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
CE LACERDA TIROLA.
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.
JEANE DA SILVA SANTA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doVitória da Conquista, Estado da Bahia, no dia 6 de dezembro de
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
1993, residente e domiciliada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira,
PAULO EDUARDO GALVÃO ALVES, de nacionalidade brasileira,
nº 1736, Araretama, nesta cidade, filha de ADILSON BATISTA
profissão professor, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nasSANTA ROSA e MARIONETE MARIA DA SILVA. Apresentaram os
cido em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia 10 de outudocumentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
bro de 1972, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Perpétuo Socorro nº 2.251, casa 06, Socorro, nesta cidade, filho
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.
de CLOVIS GALVÃO ALVES e SANDRA DE OLIVEIRA ALVES.
KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doprofissão artesã, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
cida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 30 de junho de 1984,
VITOR SUZUKI DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira,
residente e domiciliada na Avenida Nossa Senhora do Perpétuo
profissão engenheiro ambiental, estado civil solteiro, de 28 anos
Socorro nº 2.251, casa 06, Socorro, nesta cidade, filha de HELEde idade, nascido em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no dia
NICE DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art.
24 de dezembro de 1983, residente e domiciliado na Rua Dr. Eloy
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
Chaves nº 194, Santana, nesta cidade, filho de CLAUDEMIR DE
oponha-o na forma da Lei.
CARVALHO e ALICE SUZUKI DE CARVALHO.
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.
SUÉLEN FERNANDA MARQUES, de nacionalidade brasileira,
profissão fonoaudióloga, estado civil solteira, de 26 anos de idade,
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os donascida em Cruzeiro, Estado de São Paulo, no dia 30 de março
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
de 1985, residente e domiciliada na Rua Dr. Eloy Chaves nº 194,
HILTON CESAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
Santana, nesta cidade, filha de ELEAZAR MARQUES e NEUSA
técnico de suporte, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nasciMARIA DE FÁTIMA MARQUES. Apresentaram os documentos
do em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 21 de julho de 1986,
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
residente e domiciliado na Rua Amacio Mazzaroppi, nº 227, Alto
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
do Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO OSÓRIO DA SILVA e
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.
AUREA CRISTINA LEME DA SILVA.
KELLY CRISTINA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, proFaço saber que pretendem casar-se e apresentaram os dofissão recepcionista, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascicumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
da em Santo André, Estado de São Paulo, no dia 30 de novembro
CÉSAR AUGUSTO SITYA APPEL, de nacionalidade brasileira,
de 1985, residente e domiciliada na Rua Suiça, nº 31, Jardim
profissão militar, estado civil divorciado, de 33 anos de idade, nasdas Nações, Taubaté SP, filha de DJALMA APARECIDO DE PAULA
cido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 16 de
e MARIA ANGELA BETTIN DE PAULA. Apresentaram os documenjaneiro de 1979, residente e domiciliado na Avenida Otaviano Datos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
masceno, nº 68, apto 2, Vila Verde, nesta cidade, filho de PEDRO
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
PAULO APPEL e EDITH APPEL.
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;

09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 15/02/2012 às 9:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
37º DANIELLE APARECIDA DA SILVA GARCIA
RUA LAUDELINO LEITE SOBRINHO, 301 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.446-440
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNA DO NORTE
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Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2011

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LRF, Art. 22; Art. 59, § 1º, Inciso II e IV e § 2º
ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2011

Fev/2011

Mar/2011

Abr/2011

Mai/2011

Jun/2011

Jul/2011

Ago/2011

Set/2011

Out/2011

Nov/2011

Dez/2011

TOTAL

QUADRIMESTRE
ANTERIOR

01 DESPESAS COM PESSOAL

220.110,60

299.894,69

292.132,01

323.819,63

367.178,44

444.293,61

370.684,32

374.359,74

390.832,41

456.641,18

424.570,75

607.355,01

4.571.872,39

4.299.726,12

02

Despesas com Pessoal Ativo

211.566,64

234.592,37

233.428,12

264.231,56

299.371,06

369.450,12

293.431,27

293.384,25

309.205,95

294.916,01

413.515,06

395.444,94

3.612.537,35

3.403.373,00

03

Mão-de-obra Tercerizada

04
05

Encargos Sociais
Inativos

65.302,32

55.036,12

59.588,07

67.807,38

72.832,60

76.754,70

80.975,49

78.746,70

157.272,49

1.532,59

206.829,43

922.677,89

805.927,86

06

Pensionistas

07

Salário Família

08
09

Sentenças Judiciais do Período
Outras Despesas com Pessoal(PASEP etc)

8.543,96

3.667,77

2.010,89

498,35

2.879,76

4.452,68

9.523,10

5.080,64

36.657,15

90.425,26

10 (-) DEDUÇÕES (§ 1° do art. 19)

8.543,96

3.667,77

2.010,89

498,35

2.879,76

4.452,68

9.523,10

5.080,64

36.657,15

90.425,26

11

Indenizações por Demissão (inc.I)

8.543,96

3.667,77

2.010,89

498,35

2.879,76

4.452,68

9.523,10

5.080,64

36.657,15

90.425,26

12

Incentivos à Demissão Voluntária (inc.II)

13

Decisão Judicial de Compet.Anterior(inc.IV)

14

Inativos e Pensionistas
442.282,72

370.185,97

387.952,65

452.188,50

415.047,65

602.274,37

4.535.215,24

4.209.300,86

15 DESPESA LÍQUIDAS COM PESSOAL
16

211.566,64

299.894,69

288.464,24

323.819,63

367.178,44

374.359,74

17 DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E
18
19

Despesas com Pessoal Inativo
Despesas com Pensionista

20

Outros Benefícios e Despesas com Inativos

21 (-) DEDUÇÕES
22
Contribuições dos Segurados
23 DESPESA LÍQUIDA COM INATIVOS E

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO

FABIANO ROSA DO AMARAL

PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

CONTADOR
CRC : 1SP268781/P-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONVOCAÇÃO

( Artigos 54 E 55 da LC 101/00 )

PERIODO :

3. QUADRIMESTRE / Ano: 2011

I - COMPARATIVOS
Exercício Anterior
Receita Corrente Líquida ( * ) - R$:

3. QUADRIMESTRE

260.761.254,35

R$
Despesas Totais com Pessoal

323.884.230,93

%

4.215.369,39

1,62

Limite Prudencial 95% ( par.ún.art.22 )
Limite Legal ( art. 20, inc. I, II, III e paragrafos 1 e 2 )

15.645.675,26

6%

R$
4.535.215,24

%
1,40

17.489.748,47

5,4%

19.433.053,86

6%

Excesso a Regularizar
* PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ):

III - DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades Financ. em 31/12:
Caixa

R$

Inscrição de Restos a Pagar:
0,00

Bancos - C/Movimento

49,38

Processados
Não Processados
Total da Inscrição:

Bancos - C/Única
Aplicações Financeiras

R$
134.841,38
52.550,65
187.392,03

1.606.974,68

Subtotal

1.607.024,06

Serviços de Terceiros
art. 72 LC 101/00 )

(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12

Total das Disponibilidades:

187.392,03
1.419.632,03

RICARDO ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

% RCL

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
7º ROSANA TOLEDO MARTINS DE PAULA
RUA ALFREDO TOBIAS, 152 – JARDIM DOS PÁSSAROS
TAUBATÉ – SP
CEP 12.042-227

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

Dia 15/02/2012 às 8:30 horas
ATENDENTE
42º EDOCACINA GOMES DE JESUS ABREU
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 12 – VILA PRADO
ROSEIRA– SP
CEP 12.580-000
43º ANDREIA MARCIA DE ABREU
PRAÇA MARIA RITA ROVIDA, 106 – CECAP I - QUIRIRIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12.043-140

Dia 15/02/2012 às 9:00 horas

Exercício anterior
Exercício atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em originalPágina:
e cópia:1
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 15/02/2012 às 9:00 horas
44º NAZARÉ IZIDIORO
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, 105 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP.: 12.440-010
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
© SIAP-Geo

DECRETO Nº. 4.790, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
Retificar o Decreto nº 3.820, de 17 de novembro de 1999, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno de propriedade do Sr.
Luiz Fernando Carvalho Braga, necessária para implantação de quadra e campo de
futebol, no Bairro Santa Cecília.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “e”, combinado com o art. 6º do
Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Fica retificada a área descrita no art. 1° do Decreto n° 3.820, de 17 de novembro de 1999, de propriedade de Maria Célia dos Santos Braga e Luiz Fernando
de Carvalho Braga, passando a vigorar com a seguinte redação:
“ÁREA DESMEMBRADA “3” da ÁREA “A” DA FAZENDA CAMPO GRANDE, matrícula nº 40.428 do C.R.I.A. situado nesta cidade no bairro da Água Preta, com as
seguintes medidas e confrontações: Tem inicio no ponto A38, originário da matrícula
nº 40428 , situado na esquina da Rua Orlando Narciso Custódio com a Rua João
Maria Pires; do ponto A38 segue com rumo 10º05’00”NE uma distância de 73,00m
(setenta e três metros) até o ponto A38A; deste ponto segue com rumo 83°25’00”
NW uma distância de 117,50m (cento e dezessete metros e cinqüenta centímetros)
até o ponto A38B, desse ponto segue com rumo 12°39’00”SW e uma distância de
172,00m (cento e setenta e dois metros) até o ponto A40, situado na esquina da Rua
Benedito Barbosa com a Rua Teodoro José de Almeida, confrontando do ponto A38
ao ponto A40 com a Área Remanescente da Área “A” da Fazenda Campo Grande;
do ponto A40 segue com rumo 79°55’00”SE e uma distância de 125,00m (cento e
vinte e cinco metros) até o ponto A39, situado na esquina da Rua João Maria Pires
com a Rua Benedito Barbosa, confrontando com o lado ímpar da Rua Benedito
Barbosa; do ponto A39 segue com rumo 10°05’00”NE e uma distância de 106,00m
(cento e seis metros) até o ponto inicial A38, confrontando com o lado ímpar da Rua
João Maria Pires; encerrando uma área de 21.235,75m² (vinte e um mil, duzentos e
trinta e cinco metros e setenta e cinco decímetros quadrados).”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2011.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de dezembro
de 2011.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 28117/2011

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.792, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei nº 4.897, de 16 de janeiro de 2009, NOMEIA, a Sra.
ELAINE DA SILVA BARROSO DIAS, para a função de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, a
partir de 1º DE FEVEREIRO DE 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de janeiro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.798, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.
Declara de Utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado neste Município de Pindamonhangaba, de propriedade de Organização Imobiliária Azevedo Limitada, necessária à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, combinada
com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei Municipal nº 4.753, de 21 de fevereiro de 2008,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel
abaixo caracterizado, com área de 503.15 m², situado neste Município de Pindamonhangaba, na Rua Joaquim Antonio Ribeiro (antiga rua oito), lote nº 23, Quadra “J”, Loteamento Vila
São Judas Tadeu, bairro do Alvarenga, necessário à implantação de estação elevatória de esgoto, EEE Ponte Alta, que integrará o Sistema de Esgotos Sanitários do Município, imóvel
esse que consta pertencer a Organização Imobiliária Azevedo Limitada, com as medidas, limites e confrontações constantes da planta da SABESP desenho final nº 0157/2011-REP e
respectivo memorial descritivo (cadastro nº 0303/167), a saber :
“Lote de terreno nº 23 da quadra J, do loteamento denominado Vila São Judas Tadeu, situado nesta cidade, pertencente a transcrição nº 6.519 do livro 3-N do 1º CRI- Pindamonhangaba-SP e caracterizado no desenho Sabesp 0157/2011- REP assim descrito: 21,00m (vinte e um metros)de frente para a Rua Joaquim Antonio Ribeiro (antiga Rua Oito); do lado direito de
quem da referida rua olha para o terreno mede 37,06m (trinta e sete metros e seis centímetros)onde divide com o Córrego do Curtume; do lado esquerdo de quem da referida rua olha
para o terreno mede 34,70m (trinta e quatro metros e setenta centímetros) onde divide com o lote nº 22 da quadra ‘J’ e nos fundos mede 8,00m (oito metros) onde divide com o lote nº
11 da quadra ‘J’, fechando assim esta descrição e delimitando uma área de 503,15m² ”
Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de
1.941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de verba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Arq. Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de janeiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Externo nº 36.348/2011- PMP/SAJ nº 1367/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.793 , DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, EXONERA, a Sra. Patrícia Aparecida Lobato, do emprego de provimento em comissão como Gerente de Obras, a partir de 01º de fevereiro
de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Interno nº 2.582/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.794, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei nº 3.870, de 21.12.01, Lei nº 4.364, de 20.12.05 e
Lei nº 4.897, de 16.01.09, NOMEIA os senhores abaixo relacionados para os empregos de
provimento em comissão, a partir de 01.02.2012.
- Patrícia Aparecida Lobato
Diretora do Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
- Soleane de Oliveira Isidoro Cunha
Gerente de Obras
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir
de 1º de fevereiro de 2012.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de janeiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Interno nº 2.582/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.794, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.
Regulamenta a Lei nº 5.311, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a regularização dos recuos mínimos, desdobros e uso desconforme das construções edificadas com restrições impostas pelo loteamento original.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 2º da Lei nº 5.311, de 14 de dezembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1°. A comprovação da existência do imóvel, anteriormente à Lei nº 5.311, de 14 de dezembro de 2011, dar-se-á pela apresentação, pelo interessado, de no mínimo, 1 (um) dos
itens abaixo:
Documentação comprovando ligação e fornecimento de água;
Documentação comprovando ligação e fornecimento de energia elétrica;
Lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão ou carnê de IPTU, constando o prédio edificado;
Conta telefônica.
Art. 2º. Caberá à Secretaria de Planejamento à expedição de Certidão de regularização de imóvel, atendidos os demais requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 03, de 10 de
outubro de 2006, Lei Complementar nº 07, de 13 de fevereiro de 2008 e Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2011.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
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Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO 2021
Nº 4.787, DE 16 DE DEZEMBRO
DEe 2011
Oper. e Manut.
Física, Desporto e Lazer
27.812.0023.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (539)
Dispõe sobre
a abertura de crédito
suplementar.
27.812.0023.1
3.1.90.16
– Outras Despesas Variáveis- P. Civil (543)
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar.
2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0059.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (540)
27.812.0059.1
3.1.90.16
– Outras
VariáveisJoão Antonio
Salgado Ribeiro,
Prefeito
do Despesas
Município
de P. Civil (544)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5144 de 15 de dezembro de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5144 de 15 de dezembro de
13.30 Departamento de Lazer
2010, artigo 4º.2010, artigo 4º.2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.813.0023.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (560)
D
E
C
R
E
T A:
D E C R E T A:
27.813.0023.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (561)
27.813.0023.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (562)
Art.1º. Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Art.1º. Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do
Município
de Pindamonhangaba
no valor de R$ 1.042.000,00 (um milhão e quarenta e dois
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 1.042.000,00
(um milhão
e quarenta e dois um crédito 14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
DECRETO Nº 4.787, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

R$
R$

46.000,00
4.000,00

R$
R$

14.000,00
1.000,00

R$
R$
R$

3.000,00
1.000,00
3.000,00

14.21 FMDCA/Gestão
02.00 ADMINSTRAÇÃO DO GABINETE2047
Promoção Social
08.244.0069.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (639)
R$
4.000,00
02.10 Gabinete do Prefeito
02.10 Gabinete do Prefeito
2.003
Manutenção do Gabinete
e Dependências
2.003
Manutenção do Gabinete e Dependências
15.00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
04.122.0003.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (1)
R$
3.000,00– Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (1)
04.122.0003.1
3.1.90.11
R$
3.000,00
15.10 Departamento de Habitação
03.00 SUB-PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
03.00 SUB-PREFEITURA DE MOREIRA2004
CÉSAR
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
16.482.0021.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (701)
R$
1.000,00
03.10 Gabinete do Secretário
03.10 Gabinete do Secretário
2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura 2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura
Art. 2º. O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (14)
R$
4.000,00– Vencimentos
ANULAÇÃO
de parte
das(14)
seguintes dotações:
04.122.0004.1
3.1.90.11
e Vant. FixasP.Civil
R$
4.000,00

02.00 ADMINSTRAÇÃO DO GABINETE

03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
ADMINSTRAÇÃO
DO GABINETE
03.20 Departamento de Obras e Serviços de02.00
Moreira
César
2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura 2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura
15.452.0006.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (17)
R$
4.000,00
02.10
Gabinete
Prefeito
15.452.0006.1
3.1.90.11 – Vencimentos
e Vant.
Fixas-doP.Civil
(17)
R$
4.000,00
2.003
Manutenção do Gabinete e Dependências
03.30 Departamento de Saúde e Assistência Social
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (3)
R$
15.000,00
03.30 Departamento de Saúde e Assistência04.122.0003.1
Social
2047
Promoção Social
03.00 SUB-PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
2047
Promoção
08.244.0069.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (681)
R$
3.000,00 Social
08.244.0069.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (681)
R$
3.000,00
03.10 Gabinete do Secretário
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (16)
R$
13.000,00
04.30 Departamento de Assuntos Jurídicos
03.30 Departamento de Saúde e Assistência Social
04.30 Departamento de Assuntos Jurídicos 2047
2041
Manutenção da Adm. de Assuntos Jurídicos
Promoção Social
2041
Manutenção
de Assuntos Jurídicos 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (683)
04.122.0034.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (50)
R$
6.000,00 da Adm.08.244.0069.1
R$
5.000,00
04.122.0034.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (50)
R$
6.000,00
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
2076
Manutenção Adm. Jurídico Fiscal Administrativo04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
2076
Manutenção
Administrativo
04.122.0034.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (786)
R$
4.000,00 Adm. Jurídico
04.20 Fiscal
Departamento
de Negócios Jurídicos
04.122.0034.1
3.1.90.11 – Vencimentos
(786)
R$
4.000,00
2040e Vant. Fixas- P.Civil
Manutenção
da Adm.de
Negócios
Jurídicos
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
04.122.0034.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (45)
R$
3.000,00
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
04.30 Departamento de Assuntos Jurídicos
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
Manutenção
da Adm.MUNICIPAL
de Assuntos Jurídicos
05.20 Departamento de Indústria, Comércio2041
e Serviços
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO
DE
22.661.0022.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil ( 2004
59)
R$
2.000,00 da Adm.04.122.0034.1
3.1.90.16 – Outras Despesas
VariáveisP.SÃO
Civil PAULO
(52)
R$
4.000,00
Manutenção
de Órgãos Afins
ESTADO DE SÃO PAULO
05.30 Departamento de Agricultura
22.661.0022.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil ( 59)
R$
2.000,00
2032
Promoção e Extensão Rural
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
20.606.0012.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (68)
R$
6.000,00 e Extensão Rural AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
2032
Promoção
05.10 Gabinete do Secretário
TEL
/FAX: (12) 3646.000,00
4.5600
4/6
05.40 ADepartamento
V. NOSSA SENHde
ORTurismo
A DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 –20.606.0012.1
PINDAMONHANGABA – S.3.1.90.11
P.
– Vencimentos
(68)
R$
2004e Vant. Fixas- P.Civil
Manutenção
da Adm.
de Órgãos Afins
L/FAXde
: (1Órgãos
2) 3644.5Afins
600
1/6
2004
Manutenção daTEAdm.
R$
R$
5.000,00
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 04.122.0004.1
1.400 – CP 52 – CEP 12420-3.1.90.16
010 – PINDA–MOutras
ONHANDespesas
GABA – S.P.Variáveis- P. Civil (55)
23.695.0025.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (84)
R$
6.000,00
TEL/FAX: (12) 3644.5600
1/6

05.40 Departamento de Turismo
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
23.695.0025.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (86)

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.10 Gabinete do Secretário
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (95)

R$

5.000,00

06.40 Departamento de Planejamento
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (119)

R$

15.000,00

06.50 Departamento de Ações Fundiárias
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos e Afins
04.127.0005.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (126)
04.127.0005.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (127)

R$
R$

3.000,00
1.000,00

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.10 Gabinete do Secretário
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (133)

R$

4.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.40 Departamento Municipal de Trânsito
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
26.782.0032.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (213)

R$

9.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.30 Departamento de Licitação e Compras
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.122.0039.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (253)

R$

3.000,00

09.40 Departamento de Arrecadação
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.129.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (259)

R$

2.000,00

3.000,00

06.10 Gabinete do Secretário
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (97)

R$

21.000,00

06.20 Departamento de Projetos e Obras Públicas
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.127.0005.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (105)
04.127.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (107)

R$
R$

15.000,00
6.000,00

06.50 Departamento de Ações Fundiárias
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.127.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (128)

R$

6.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20 Departamento de Obras e Viação
2008
Manutenção da Adm. de Obras e Serviços
15.451.0006.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (163)
2009
Conservação de Ruas e Avenidas
15.451.0007.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (164)

R$

2.000,00

R$

50.000,00

08.30 Departamento de Serviços Municipais
2008
Manutenção da Adm. de Obras e Serviços
15.452.0006.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (189)
2010
Serviço de Limpeza Pública
15.452.0008.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (190)

R$

10.000,00

R$

25.000,00

R$
R$

32.000,00
7.000,00

R$

1.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.30 Departamento de Recursos Humanos
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.128.0036.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (283)
04.128.0036.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (284)

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.11 Gabinete / Fundo de Previdência Municipal
2039
Fundo de Previdência Municipal
09.272.0002.1
3.1.90.01 – Aposentadorias e Reformas (239)
10.40 Departamento de Segurança
2012
Operação e Manut. da Guarda Municipal
04.122.0043.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (291)

R$

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

R$

15.000,00

R$

14.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO
DE SÃO PAULO
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.301.0057.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (317)

11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RA DO BOM Sda
UCAdm.
ESSO, 1de
.40Órgãos
0 – CP 5Afins
2 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
2004 AV. NOSSA SENHOManutenção
TEL/FAX: (1e2)Vant.
3644.5Fixas600
2 / 6 9.000,00
10.122.0028.1
3.1.90.11 – Vencimentos
P.Civil (297)
R$
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
10.122.0057.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (298)
R$
1.000,00

11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.301.0028.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (312)
10.301.0028.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (316)
10.301.0028.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (322)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.301.0057.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (313)

R$
R$
R$

163.000,00
4.000,00
1.000,00

R$

73.000,00

11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.302.0028.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (335)
10.302.0028.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (339)
10.302.0028.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (343)

R$
R$
R$

69.000,00
1.000,00
10.000,00

11.15 Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde
2026
Manutenção da Vigilância Sanitária
10.305.0029.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (396)

R$

3.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.20 Departamento de Administração da Educação
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (425)
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (450)
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0038.5
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (460)

12.21 Departamento de Administração da Educação/Merenda Escolar
RA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
2013 AV. NOSSA SENHOManutenção
eTServiços
de Merenda Escolar
EL/FAX: (12) 3644.5600
5/6
12.306.0014.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (434)
R$
390.000,00

12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (446)
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0060.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (447)
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0065.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (463)

R$

282.000,00

R$

19.000,00

R$

15.000,00

12.32 Departamento Pedagógico/Fundeb
2028
Manutenção Fundeb - Apoio
12.361.0019.2
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (484)

R$

68.000,00

12.34 Departamento Pedagógico/Ensino Pré Escolar
1025
Equipamentos em Geral
12.365.0017.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (520)
2017
Operação/Manutenção – Ensino Pré Escolar
12.365.0017.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (516)

R$

14.000,00

R$

27.000,00

R$

4.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$

1.000,00

R$

458.000,00

R$

15.000,00

14.21 FMDCA/Gestão
2047
Promoção Social
08.244.0069.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (637)

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2011.

12.32 Departamento Pedagógico/Fundeb
2028
Manutenção Fundeb - Apoio
12.361.0019.2
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (471)
2028
Manutenção Fundeb - Apoio
12.361.0064.2
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (473)
12.34 Departamento Pedagógico/Ensino Pré Escolar
2017
Operação/Manutenção – Ensino Pré Escolar
12.365.0017.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (516)
2030
Obrigações Tribut./Contribut
12.365.0017.1
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias Contributivas (667)
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.10 Gabinete do Secretário
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
27.812.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (530)

R$

3.000,00

R$

1.000,00

R$

14.000,00

R$

27.000,00

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

dezembro de 2011.
R$

3.000,00

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

13.20 Departamento de Esportes
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600
3/6

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600
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PORTARIA

Nº

009 / 2012

PORTARIA

Nº

11/ 2012

Dispõe sobre exoneração de servidora.
________________________________

Nomeia ASSESSORA LEGISLATIVA DE
ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO.
___________________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA , usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

Art.1º – Exonerar a servidora MAUREN REJANE TEIXEIRA MENDONÇA do emprego em
comissão de ASSESSORA LEGISLATIVA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, em 06
de fevereiro de 2012.

Parágrafo único Esta servidora é reconduzida ao emprego de ASSISTENTE
LEGISLATIVA, do quadro de pessoal permanente da Câmara de Pindamonhangaba.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
contrário.

revogadas as disposições em

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA ,
usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica
Municipal, por esta Portaria RESOLVE:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no D R H

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250
rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO N.º 4.803, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012.
“Dispõe sobre a nomeação do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e, com fundamento nas Leis nºS 2.533/91, 3.221/96, 3.482/99
e 3.800/01,
D E C R ETA
Art. 1º: Ficam NOMEADOS, os Senhores abaixo, para integrar o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, criado pelo art. 179 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, a saber:
I- SEGMENTO USUÁRIO
1º TITULAR: JOSÉ DONIZETE AZEVEDO (Associação dos moradores da Vila
São Benedito)
1º Suplente: Gilmar Jesus dos Santos
2º Suplente: Aline Martins de Oliveira
2º TITULAR: MARIA JOSÉ AZEVEDO (Paróquia São Benedito)
1º Suplente: José Fernandes Ribieiro (Sindicato Nacional dos Aposentados)
3º TITULAR: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS (Sindicato dos Metalúrgicos)
1º Suplente: José Maurílio Lemes da Silva (União dos aposentados e pensionistas de Pindamonhangaba)
4º TITULAR: ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS (Sindicato Nacional dos Aposentados)
1º Suplente: Sandra Cardoso de Oliviera
5º TITULAR: RONALDO ROGÉRIO DE CASTILHO (Associação de Moradores
do Araretama)
1º Suplente: Sonia Terezinha Cardoso de Oliveira (Paróquia São Vicente de
Paula)
6º TITULAR: VITOR COQUE (Sind- Saúde)
1º Suplente: Joaquim Juarez Martins de Castro (União dos Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba)
7º TITULAR: PEDRO HERCULANO DE LIMA (Associação de Moradores do Jardim Padre Rodolfo)
1º Suplente: Joel dos Reis Batista (União Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba)
8º TITULAR: IRENE RIBEIRO (Associação de Moradores do Pasin)
1º Suplente: Enéas Silva dos Santos
II- SEGMENTO TRABALHADORES
1º TITULAR: FÁBIO LEMES (UBS Vila São Benedito)
1º Suplente: Mirian Pérsia Macedo de Andrade (Centro de Especialidades Médicas)
2º Suplente: Márcia Aparecida Braga Saturnino (CISAS- Moreira César)
2º TITULAR: CHINTIA MARCONDES MOREIRA MUNIZ (USF Nova EsperançaAraretama)
1º Suplente: Carmem Lucia Conti (PA Moreira César)
3º TITULAR: VERANIZA DO PRADO (USF Araretama II)
1º Suplente: Carolina Prado de Campos (Centro de Especialidades Médicas)
4º TITULAR: EDVANIA MARIA DE MORAES (Centro de Especialidades Médicas)
1º Suplente: Viviane Michele Alves de Souza (USF Jardim Imperial)
III- SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1º TITULAR: LUIZ GOMES DO VAL NETO (Do Val Serviços Médicos Ltda)
1º Suplente: Juliana Marques dos Santos (Do Val Serviços Médicos Ltda)
2º Suplente: Alexandra Neves Manfredini (CEDLAB)
2º TITULAR: MARCO ANTONIO MANFREDINI (CONSAÚDE)
1º Suplente: Fulviane Keyla Marques Muniz Cimadon (CEDLAB)
2º Suplente: Helena Maciel Pereira (CEDLAB)
IV- SEGMENTO GESTOR
1º TITULAR: ANA EMÍLIA GASPAR (Secretária de Saúde e Assistência Social)
1º Suplente: Cleonice Aparecida de Faria (Assessora de Gestão Estratégica)
2º Suplente: Hugo Netto Natrielli de Almeida (Diretor Departamento Administrativo da
Saúde e Assistência Social)
2º TITULAR: SANDRA LUJAN LOPEZ REZENDE (Diretora do Departamento
de Assistência e Saúde)
1º Suplente: Patrícia Galvão Junqueira (Assessora Técnica)
2º Suplente: Denise Balbo (Assessora Técnica)
Art. 2º. As funções exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Saúde,
serão consideradas como prestação de relevantes serviços ao Município.
Art. 3º. O mandato dos membros do Conselho, bem como de seu Presidente
terá duração 2011-2014, permitida a recondução.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assitêrncia Social
Publicada e registrada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba

revogadas as

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2012

Vereador Martim César
2º Vice-Presidente

1999, de propriedade de Maria Célia dos Santos Braga e Luiz Fernando de Carvalho Braga,
D E C R E T A:
passando a vigorar com a seguinte redação:
“ ÁREA DESMEMBRADA Art.1º.
“2” da Fica
ÁREA
“A” DA
CAMPO
GRANDE,
Matrícula
aberto
no FAZENDA
Departamento
de Finanças
da Prefeitura
do
nº 40.428dedo
C.R.I.A., situado
da Água (um
Preta,
come as
seguintes
Município
Pindamonhangaba
umnesta
créditocidade
no valorno
debairro
R$ 1.042.000,00
milhão
quarenta
e dois
medidas
e confrontantes:
tem inicio
no ponto
A01A, situado no lado direito da Avenimil
reais) para
suplementar as seguintes
dotações
orçamentárias:
da Professor Manoel César Ribeiro no sentido da Rodovia Presidente Dutra – Centro
02.00
ADMINSTRAÇÃO
DO GABINETE
e distante
115,40m (cento
e quinze metros e quarenta centímetros) do ponto A01,
originário da matricula nº 40428 e a 129,60m (cento e vinte e nove metros e sessenta
02.10 Gabinete do Prefeito
centímetros), do eixo da ponte sobre o Ribeirão do Curtume; do ponto A01A, segue
2.003
Manutenção do Gabinete e Dependências
com rumo 71º53’39” NE uma distância de 23,00m (vinte e três metros) até o ponto
04.122.0003.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (1)
R$
3.000,00
A01B, sendo a ligação do ponto A01A ao ponto A01B uma curva com raio externo
a áreaSUB-PREFEITURA
de 52,04m (cinqüenta
e dois CÉSAR
metros e quatro centímetros), desenvolvimento
03.00
DE MOREIRA
de 23,20m (vinte e três metros e vinte centímetros) e ângulo central de 25º32’31”;
desteGabinete
ponto segue
com rumo 43º47’32” NE uma distância de 210,15m (duzentos e
03.10
do Secretário
2014
Manutenção
da Administração
da Sub-Prefeitura
dez metros e quinze
centímetros)
até o ponto
A01C; deste ponto segue com rumo
04.122.0004.1
– Vencimentos
Vant. FixasP.Civil
(14) metros e
R$quarenta 4.000,00
67º00’25” NE uma 3.1.90.11
distância
de 132,41me(cento
e trinta
e dois
e um
centímetros) até o ponto A01D, sendo a ligação do ponto A01C ao ponto A01D uma
03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
curva com raio interno a área de 177,90 (cento e setenta e sete metros e noventa centí2014
Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura
metros), desenvolvimento de 135,67m (cento e trinta e cinco metros e sessenta e sete
15.452.0006.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (17)
R$
4.000,00
centímetros) e ângulo central de 43º41’46”; deste ponto segue com rumo 80º48’27”SE
uma
distância
de
96,74m
(noventa
e
seis
metros
e
setenta
e
quatro
centímetros)
até
03.30 Departamento de Saúde e Assistência Social
o ponto A01E; deste
pontoSocial
segue com rumo 51º35’03” NE uma distância de 93,80m
2047
Promoção
(noventa e três metros
e oitenta
centímetros)
até oP.Civil
ponto(681)
A01F, sendo
do
08.244.0069.1
3.1.90.11
– Vencimentos
e Vant. FixasR$ a ligação
3.000,00
ponto A01E ao ponto A01F uma curva com raio externo a área de 72,53m (setenta e
04.00
SECRETARIA
DE ASSUNTOS
JURÍDICOS desenvolvimento de 102,00m (cento e
dois metros
e cinqüenta
e dois centímetros),
dois metros) e ângulo central de 80º34’33”; deste ponto segue com rumo 12º28’32”
04.30 Departamento de Assuntos Jurídicos
NE uma distância de 82,07m (oitenta e dois metros e sete centímetros) até o ponto
2041
Manutenção da Adm. de Assuntos Jurídicos
A01G; confrontando do ponto A01A ao ponto A01G com a Área Desmembrada “1” da
04.122.0034.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (50)
R$
6.000,00
Área “A” da Fazenda Campo Grande, do ponto A01G segue com rumo 80º30’06”SE
uma
distância
de
31,02m
(trinta
e
um
metros
e
dois
centímetros)
até
o
ponto
A01H,
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
confrontando comManutenção
a faixa deAdm.
domínio
doFiscal
leito Administrativo
da Estrada de Ferro Central do Brasil
2076
Jurídico
, sem registro; do3.1.90.11
ponto –“A01H”
segue
comFixasrumoP.Civil
12º28’32”SW,
uma
de
04.122.0034.1
Vencimentos
e Vant.
(786)
R$ distância
4.000,00
83,63m (oitenta e três metros e sessenta e três centímetros) até o ponto “A01I”; deste
05.00
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
E
SOCIAL
ponto segue com rumo 13º44’18”SE, uma distância de 70,00m (setenta metros) até o
ponto “A01J”; deste ponto segue com rumo 38º45’42”SW, uma distância de 33,65m
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
(trinta e três metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto “A01K”; deste ponto
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
segue com rumo 72º33’18”SW, uma distância de 62,20m (sessenta e dois metros e
22.661.0022.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil ( 59)
R$
2.000,00
vinte
centímetros)
o ponto “A01L”; deste ponto segue com rumo 80º06’23”SW,
05.30 Departamento deaté
Agricultura
uma
distância
de
40,94m
(quarenta
metros
e
noventa
e
quatro
centímetros)
até
o
pon2032
Promoção e Extensão Rural
to “A01M”, sendo 3.1.90.11
a ligação
do ponto “A01L”
ao ponto
“A01M”,
umaR$
curva com6.000,00
raio
20.606.0012.1
– Vencimentos
e Vant. FixasP.Civil
(68)
interno
um
centímetros),
AV. a
NOárea
SSA SEde
NHO103,51m
RA DO BOM(cento
SUCESSOe, 1três
.400 – metros
CP 52 – CEe
P 1cinqüenta
2420-010 – PINDeAM
ONH
ANGABA – S.P. desenvolvimento de 41,22m (quarenta
TEL/FAXe: (um
12) 36metros
44.5600 e vinte e dois centímetros)1 e
/ 6 ângulo
central de 22º48’51”; deste ponto segue com rumo 89º48’27”NW, uma distância de
96,48m (noventa e seis metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto “A01N”;
deste ponto segue com rumo 67º00’37”SW, uma distância de 108,00m (cento e oito
metros) até o ponto “A01O”; sendo a ligação do ponto “A01N” ao ponto “A010”, uma
curva com raio externo a área de 146,92m (cento e quarenta e seis metros e noventa e dois centímetros), desenvolvimento de 110,65m (cento e dez metros e sessenta e cinco centímetros) e ângulo central de 43º08’58”; deste ponto segue com rumo
43º47”32”SW, uma distância de 210,15m (duzentos e dez metros e quinze centímetros)
até o ponto “A01P”; deste ponto segue com rumo 14º35’05”SW, uma distância de
22,13m (vinte e dois metros e treze centímetros) até o ponto “A01Q”, sendo a ligação
do ponto “A01P” ao ponto “A01Q”, uma curva com raio externo a área de 22,68m
(vinte e dois metros e sessenta e oito centímetros), desenvolvimento de 23,12m (vinte e três metros e doze centímetros) e ângulo central de 58º23’53”, confrontando do
ponto “A01H” ao ponto “A01Q” com a Área Remanescente da Área “A” da Fazenda
Campo Grande; deste ponto segue com rumo 47º16’13”NW, uma distância de 52,62m
(cinqüenta e dois metros e sessenta e dois centímetros) até o ponto inicial “A01A”,
confrontando com a Avenida Professor Manoel César Ribeiro; encerrando uma área
de 23.396,19m² (vinte e três mil trezentos e noventa e seis metros quadrados e dezenove decímetros quadrados). ”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de janeiro de 20
12.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 28117/2011

Art.1º – Nomear THAIS BATISTA DO CARMO BOLSON
para o emprego de
ASSESSORA LEGISLATIVA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO do quadro de
pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 06 de fevereiro de 2012,
com salário de R$3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), nos termos das Leis
nºs 5.232/2011 e 5.329/2012, devendo cumprir oito horas diárias de trabalho, de
segunda a sexta-feira.

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2012.

Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente

DECRETO
Nº. 4.801,
DE 27DE
DE16JANEIRO
DE 2012.
DECRETO
Nº 4.787,
DE DEZEMBRO
DE 2011
Retificar o Decreto nº 3.812, de 05 de outubro de 1999, que declara de utilidade pública,
áreas de terrenos urbanos para
construção
de um Anel
Viáriosuplementar.
no Município.
Dispõe
sobre a abertura
de crédito
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365,
de 21 de junho de 1941, João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba,
D E C R E T no
A :-uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5144 de 15 de dezembro de
2010, artigo 4º.Art.1º. Fica retificada a Área 2 descrita no art. 1° do Decreto n° 3.812, de 05 de outubro de

Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente

Vereador Martim César
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no D R H
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250
rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PORTARIA INTERNA Nº. 9.081, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante Resolve
retomar os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.040,
de 16 de novembro de 2011, Processo Administrativo Disciplinar 013/2011, nos termos do Memorando nº 78/2012- DRH/Serviços de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de janeiro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/
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Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 4.804, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, lotes localizados no
Bairro da Mombaça, de propriedade de Múltipla Imóveis Ltda, necessários para
melhoria do sistema viário.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do
Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art.1º. Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via
amigável ou judicial, terrenos localizados no Bairro da Mombaça, de propriedade
de Múltipla Imóveis Ltda, os quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
1)Área Desmembrada “1”, destacada do Imóvel Rural desmembrado da Fazenda Múltipla II, Matrícula nº 42.357 do C.R.I.A., com as seguintes medidas e confrontações: - Inicia – se o perímetro no ponto “20A”, Inicia-se o perímetro no ponto 20A,
originário da matrícula, situado na Faixa da Estrada de Ferro Central do Brasil; daí
segue acompanhando a cerca (Faixa da Estrada de Ferro Central do Brasil), no rumo
69°01’00” SW e distância de 18,303m (dezoito metros e trezentos e três milímetros),
alcançando o ponto 20B; deste ponto deflete à direita e segue confrontando com a
área remanescente da Fazenda Múltipla II-A no rumo 31°25’40” NW e distância de
197,383m (cento e noventa e sete metros e trezentos e oitenta e três milímetros),
atingindo o ponto 20C; daí deste marco, deflete à direita acompanhando a Área Remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 74°48’51” NE e distância de 18,840m
(dezoito metros oitocentos e quarenta milímetros) até o marco M10B; daí deflete à
direita no rumo 31°25’40” SE e distância de 195,457m (cento e noventa e cinco metros e quatrocentos e cinqüenta e sete milímetros), até o marco 20A, onde se iniciou e
se encerra a presente descrição com a área de 0,146 Alqueires ou 3.535,55 m² (três
mil, quinhentos e trinta e cinco metros e cinqüenta e cinco decímetros quadrados).
2)Área Desmembrada “1”, destacada da Área Remanescente da Fazenda Múltipla II, Matrícula nº 43.651 do C.R.I.A., com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se o perímetro no marco M10B, acompanhando a divisa com a Fazenda Múltipla II-A (antiga área desmembrada da Fazenda Múltipla II), segue no rumo 74°48’51”
SW e distância de 18,840m (dezoito metros oitocentos e quarenta milímetros), até
o marco 20C; daí deflete à direita e segue confrontando com a área remanescente
da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 31°25’40” NW e distância
de 919,070m (novecentos e dezenove metros e setenta milímetros), até o marco
20D, daí, deflete à esquerda e segue no rumo 79°31’04” NW e distância de 12,748m
(doze metros, setecentos e quarenta e oito milímetros) até o marco 20E, sendo a
ligação do marco 20D ao marco 20E uma curva com raio externo a área de 9,000m
(nove metros), desenvolvimento de 14,165m (quatorze metros, cento e sessenta e
cinco milímetros) e ângulo central de 90°10’49”; daí, deflete à direita e segue confrontando com a área desmembrada “2” da área remanescente da Fazenda Múltipla
II no rumo 58°23’31” NE e distância de 27,028m (vinte e sete metros e vinte e oito
milímetros) até o marco 20F; daí, deflete à direita e segue confrontando com a área
desmembrada “4” da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 31°25’40”
SE e distância de 293,913m (duzentos e noventa e três metros, novecentos e treze
milímetros) até o marco 20G; daí, segue confrontando com a área desmembrada “3”
da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 31°25’40” SE e distância de
32,000m (trinta e dois metros) até o marco 20H; daí, segue confrontando com a área
desmembrada “5” da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 31°25’40”
SE e distância de 384,000m (trezentos e oitenta e quatro metros) até o marco M10C;
daí, segue confrontando com a área desmembrada do remanescente da Fazenda
Múltipla II no rumo 31°25’40” SE e distância de 223,486m (duzentos e vinte e três
metros e quatrocentos e oitenta e seis milímetros) até o marco M10B, onde se iniciou
e se encerra a presente descrição, com a área de 0,693 Alqueires ou 16.770,979m²
(dezesseis mil, setecentos e setenta metros, novecentos e setenta e nove centímetros quadrados).
3)Área Desmembrada “2”, desmembrada da Área Remanescente da Fazenda
Múltipla II, Matrícula nº 43.651 do C.R.IA., com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se o perímetro no marco M9, situado na cerca (faixa da Estrada de
Ferro Central do Brasil), segue acompanhando a Faixa da Estrada de Ferro Central
do Brasil com uma distância de 200,001m (duzentos metros e um milímetro) até
o marco M9A, junto a cerca da Estrada de Ferro Central do Brasil; daí, deflete à
direita no rumo 31°25’40” SE e distância de 15,000m (quinze metros), até o marco
20F, confrontando com a área desmembrada “4” da área remanescente da Fazenda
Múltipla II; daí deflete à direita e segue confrontando com área desmembrada “1”
da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 58°23’31” SW e distância de
27,028 (vinte e sete metros e vinte e oito milímetros), até o marco 20E, daí, segue
confrontando com a área remanescente da área remanescente da Fazenda Múltipla
II no rumo 58°23’31” SW e distância de 172,972 (cento e setenta e dois metros,
novecentos e setenta e dois milímetros), até o marco M10D; daí deflete à direita e
segue no rumo 31°25’40” NW e distância de 15,000m (quinze metros), até o marco
M9, onde se iniciou e se encerra a presente descrição, confrontando com a área
Savério 2, com a área de 0,124 Alqueires ou 3.000,015m² (três mil metros e quinze
centímetros quadrados).
4)Área Desmembrada “3”, desmembrada da Área Remanescente da Fazenda
Múltipla II, matrícula nº 43.651 do C.R.IA., com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se o perímetro no marco 20G, situado na divisa da área desmembrada
“1” da área remanescente da Fazenda Múltipla II com a área desmembrada “4” da
área remanescente da Fazenda Múltipla II, daí, segue confrontando com a área desmembrada “4” da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 76°25’40” SE
e distância de 12,723m (doze metros, setecentos e vinte e três milímetros), até o
marco 20I, sendo a ligação do marco 20G ao marco 20I uma curva com raio externo
a área de 9,000m (nove metros), desenvolvimento de 14,137m (quatorze metros,
cento e trinta e sete milímetros) e ângulo central de 90°00’00”; daí deflete à esquerda
e segue no rumo 58°34’20” NE e distância de 176,793m (cento e setenta e seis metros, setecentos e noventa e três milímetros), até o marco 20J; daí, deflete á direita
e segue confrontando com a área Múltipla III no rumo 31°44’25” SE e distância de
14,000m (quatorze metros), até o marco 20K; daí, deflete a direita e segue confrontando com a área desmembrada “5” da área remanescente da Fazenda Múltipla II
no rumo 58°34’20” SW e distância de 176,869m (centos e setenta e seis metros,
oitocentos e sessenta e nove milímetros), até o marco 20L; daí, deflete à esquerda
e segue no rumo 13°34’20” SW e distância de 12,723m (doze metros, setecentos e
vinte e três milímetros), até o marco 20H, sendo a ligação do marco 20L ao marco
20H uma curva com raio externo a área de 9,000m (nove metros), desenvolvimento
de 14,137m (quatorze metros, cento e trinta e sete milímetros) e ângulo central de
90°00’00”; daí, deflete a direita e segue confrontando com a área desmembrada “1”
da área remanescente da Fazenda Múltipla II no rumo 31°25’40” NW e distância de
32,000m (trinta e dois metros), até o marco 20G, onde se iniciou e se encerra a presente descrição, com a área de 0,109 Alqueires ou 2.636,397m² (dois mil, seiscentos
e trinta e seis metros, trezentos e noventa e sete centímetros quadrados).
5)ÁREA DESMEMBRADA “1”, desmembrada da Área Remanescente da Fazenda
Múltipla III, matrícula nº 43.653 do C.R.I.A, com as seguintes medidas e confrontações: - Inicia-se o perímetro no ponto 5A, daí, segue confrontando com o Loteamento
Vila Rica no rumo 07°42’06” SE e distância de 14,087m (quatorze metros e oitenta
e sete milímetros), atingindo o ponto 5D; deste ponto segue confrontando com a
área remanescente da área remanescente da Fazenda Múltipla III no rumo 75°55’59”
SW e distância de 181,528m (cento e oitenta e um metros, quinhentos e vinte e oito
milímetros), alcançando o ponto 5E, deste ponto segue no rumo 67°15’10” SW e
distância de 2,717m (dois metros, setecentos e dezessete milímetros), atingindo o
ponto 5F, sendo a ligação do ponto 5E ao ponto 5F uma curva com raio externo a
área de 9,000m (nove metros), desenvolvimento de 2,727m (dois metros, setecentos
e vinte e sete milímetros) e ângulo central de 17°21’39”; deste ponto segue no rumo
58°34’20” SW e distância de 87,971m (oitenta e sete metros, novecentos e setenta
e um milímetros), alcançando o ponto 20K; deste ponto segue confrontando com a
área Múltipla II no rumo 31°44’25” NW e distância de 14,000m (quatorze metros),
atingindo o ponto 20J; deste ponto segue confrontando com a área desmembrada “1”
da área remanescente da Fazenda Múltipla III no rumo 58°34’20” NE e distância de
88,047m (oitenta e oito metros, quarenta e sete milímetros), alcançando o ponto 5C;
deste ponto segue no rumo 67°15’10” NE e distância de 6,942m (seis metros, novecentos e quarenta e dois milímetros), atingindo o ponto 5B, sendo a ligação do ponto
5C ao ponto 5B uma curva com raio interno a área de 23,000m (vinte e três metros),
desenvolvimento de 6,969m (seis metros, novecentos e sessenta e nove milímetros)
e ângulo central de 17°21’39”; deste ponto segue no rumo 75°55’59” NE e distância
de 183,090m (cento e oitenta e três metros e noventa milímetros) atingindo o ponto
5A, onde se iniciou e se encerra a presente descrição, com área de 0,159 Alqueires
ou 3.852,321m² (três mil oitocentos e cinqüenta e dois metros e trezentos e vinte e
um centímetros quadrados).
Art.2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para melhoria do sistema viário.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Arq. Paulo Amadei
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/PMP SAJ nº1368/2012

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
A Comissão responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade civil do CMAS de Pindamonhangaba, após analisar as
inscrições recebidas até o dia 03/02/2012, apresenta abaixo, a relação dos inscritos aprovados em seus respectivos segmentos:
NOME
Sonia Rejane de Campos

OAB – 52ª Subseção

Benedito Sergio Irineu

SINDIMETP – Sindicatos dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba

Sindicatos e Conselhos

Sérgio Luís Correa Leite

Sindicato dos Bancários e Financiários de
Taubaté e Região

Sindicatos e Conselhos

Maria Lucia Godoy de Camargo

AVAPE – Associação para valorização da
pessoa com deficiência

Pessoa com deficiência

Claudia Gonçalves Pinto e
Giselle do Amaral Calino

APAE – Associação de pais e amigos dos
excepcionais de Pindamonhangaba

Pessoa com deficiência

Demétrio Cabral Junior e
José Carlos da Silva

Lar da Criança Irmã Julia

Criança e Adolescente

Maria Conceição Bispo e
Maria Alice Bornstein

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao
Adolescente

Criança e Adolescente

Maria Cristina Fernandes de
Oliveira

ISSP – Instituto Profissional Salesiano

Criança e Adolescente

Carmem Silvia de Paula Alves e
Maria Elizabete Casimiro

SOS – Serviço de Obras Sociais

Família

Fernando Antunes Lima

APAMEX – Associação
Pindamonhangabense de Amor Exigente

Família

Idoso

Carlos Eduardo Gomes

Lar Irmã Terezinha

Idoso

Adilson Lima da Silva e
Sueli Correard da Silva

Associação do Centro de Convivência para
Idosos “Francisca Inácio Ribeiro”

Idoso

A comissão lembra aos inscritos que a eleição será dia 23/02/2012, às 17 horas, no auditório da Prefeitura Municipal.
Comissão Eleitoral

— CMAS —

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
Aditamento do Edital do Processo de Eleição para os Representantes da Sociedade Civil – 2012
PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PARA O MANDATO 2012/2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA.
O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 3.199/96, dispositivo contido no artigo 5° inciso II, letras “d” e “g” de seu regimento interno, bem como diretrizes aprovadas em reunião extraordinária da Comissão
Responsável pelo processo de credenciamento e inscrição de candidatos visando a
eleição dos representantes da sociedade civil do CMAS-Pinda, realizada no dia 06
de fevereiro de 2012,
Vem prorrogar o Edital de Convocação publicado em 20/01/2012, ATÉ O DIA 10 DE
FEVEIRO DE 2012 AOS SEGUINTES SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL:
Artigo 1°. Ficam convocados os REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LIGADOS AOS EIXOS DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA,
para indicarem até dois candidatos por associação ou representação para votar, bem
como serem votados a uma das 14 (quatorze) vagas de representação da sociedade
civil do CMAS - Pindamonhangaba, sendo 7 (sete) vagas titulares, 7 (sete) vagas
para suplentes, seguindo consenso entre a escolha do titular e suplente dentro de
cada segmento representativo, nos termos do Edital publicado em data anterior pelo
CMAS – Pindamonhangaba, que acolhe o previsto no artigo 8º do Regimento Interno
do CMAS.
Artigo 2º. O pedido de credenciamento destes representantes para a assembléia
será feito na Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sita à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, nº 1400, Centro, das 8 às 17 horas, no período de 07 a 10 de
fevereiro de 2012.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão
Eleitoral.
Artigo 3°. Para a inscrição será necessário:
- Ficha de Inscrição (conforme modelo)
- Documento de Comprovação de existência
Artigo 4º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados aqui convocados e
deferidos, bem como a relação de indeferimento até o dia 14 de fevereiro de 2012.
Artigo 5º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será de 03 (três) dias, contadas da data da publicação no Jornal Tribuna
do Norte, 17 de fevereiro de 2012.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados na Prefeitura municipal de
– Pindamonhangaba em horário comercial e serão julgados pela Comissão Eleitoral,
devendo a decisão ser publicada no Mural de Informes da Prefeitura Municipal e/ou
jornal local, a partir do dia 22 de fevereiro de 2012.
Artigo 6º. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com
a divulgação do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 7º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os
resultados e será dada posse no dia 29 de fevereiro de 2012 aos novos Conselheiros
onde será realizada a eleição da diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório
da Prefeitura.
Artigo 8º. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

Documentos Apresentados:
( ) Ficha de Inscrição
( ) Cópia do Registro CMAS ou Protocolo de Renovação
( ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício
(  ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação do CMAS, comprovadas por declaração de autoridades públicas
ou outros registros idôneos que possam ser verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral.
( ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez) integrantes do movimento, da qual
conte também o nome de seus dirigentes, com os respectivos endereços.
( ) Outros. Quais _______________________________________
Pindamonhangaba, ____ de ___________ de 2012.

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II
Rua Euclides Figueiredo, 94 – Centro – CEP 12.420‐060
Tel./Fax: (12)3643‐1607 / (012)3643‐1609
E‐mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

ENTIDADES EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITICIONAL
1

Lar da Criança Irmã Júlia

54.122.098/0001-89

2

Lar da Criança Nova Esperança

45.381.258/0001-13

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ENTIDADES EM REGIME DE APOIO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO

RESOLUÇÃO N.º 12 DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

3

Lar São Judas Tadeu

47.564.851/0001-20

Dispõe sobre a publicação do
registro de entidades não
governamentais.

4

Lar Padre Vita – Inst. Filhas N. Srª Graças

45.750.162/0001-90

5

Associação dos Cooperadores Salesianos de
Pindamonhangaba

05.381.354/0001-47

6

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

54.126.818/0001-84

7

Ass. p/ Auxílio Criança e Adolescente – PROJ. CRESCER

07.076.249/0001-20

8

AVAPE – Assoc. p/ Valorização de Pessoas c/ Deficiência

43.337.682/0034-01

Salário Bas e - (letra A )

AGENTE DE PATRIMONIO I

R$ 2.350,49

ANALISTA JURIDICO-LEGISLATIVO I

R$ 4.471,67

ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL I

R$ 3.153,10

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR I

R$ 3.153,10

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS I

R$ 1.146,58

ASSISTENTE JURIDICO I

R$ 3.153,10

ASSISTENTE LEGISLATIVO I

R$ 2.350,49

ASSISTENTE TECNOLOGIA INFORMACAO I

R$ 2.350,49

ATENDENTE DE COMUNICACAO I

R$ 1.146,58

ATENDENTE I

R$ 1.146,58

CONTADOR I

R$ 3.153,10

COORDENADOR DE INFORMATICA I

R$ 4.471,67

MOTORISTA I

R$ 1.146,58

MOTORISTA PARLAMENTAR I

R$ 3.153,10

VIGIA I

R$ 1.547,89

PROVIMENTO EFETIVO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das
atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,
Considerando o artigo 91 da Lei nº. 8.069/90 que determina que as entidades não
governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Considerando a Resolução Conanda n.º 71/2001 que dispõe sobre o registro de entidades
não governamentais e da inscrição de programas de proteção e sócio-educativos das
governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e

9

APAMEX – Assoc. Pindamonhangabense de Amor Exigente

09.232.628/0001-97

10

Associação Amigos do Projeto Guri – Org. Social de Cultura

01.891.025/0001-95

11

Ed. São Vicente de Paulo - Casa Pia Cônego Tobias

61.000.683/0001-71

Considerando as Resoluções Conanda nº. 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem
sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente,

12

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente

10.430.790/0001-07

13

Instituto Profissional Salesiano

62.123.336/0009-56

14

Entidade Espírita de Assistência Social Paulo do Amaral

50.455.815/0001-33

15

ATJOV – Associação de Treinamento de Jovens Viveiristas

09.360.910/0001-50

R$ 4.471,67

EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ASSESSOR JURIDICO DA MESA

R$ 4.930,30

ASSESSOR PARLAMENTAR I

R$ 1.375,90

ASSESSOR PARLAMENTAR II

R$ 2.293,16

ASSESSOR PARLAMENTAR III

R$ 2.751,80

CHEFE DE GABINETE DA MESA

R$ 4.586,33

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

R$ 7.230,38

DIRETOR GERAL

R$ 7.230,38

MOTORISTA DA PRESIDENCIA

R$ 4.586,33

SECRETARIO GERAL DA MESA

R$ 4.586,33

Vereador

Instituição: _________________________________________________________   
Tipo:    Entidade ( )     Movimento ( )  Sindicato ( ) Conselho (  )
Endereço Completo: __________________________________________________
Telefone de contato: __________________________________________________
Email: _____________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: _______________________________
Representante Legal (Coordenador do Movimento)
Nome: _____________________________________________________________
RG: _________________________CPF: _____________________________
Telefone para contato: ______________________________________________
Email:___________________________________________________________       
Indicados para o processo eleitoral
Nome: _____________________________________________________________
RG: ________________________CPF: _______________________________
Telefone para contato: _______________________________________
Email:______________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________
RG: _________________________CPF: _________________________________
Telefone para contato: __________________________________________
Email: _____________________________________________________________
Atividades e/ou principais projetos executados em 2011:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(nome e assinatura do Representante Legal)

EMPREGOS PERMANENTES – PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

COORDENADOR TECNICO LEGISLATIVO I

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil para o CMAS

_____________________________________

VALORES DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS, DOS EMPREGOS PÚBLICOS

EMPREGO

Sindicatos e Conselhos

Lilian Patricia de Oliveira Zanca e
Franceline Aparecida Prolungati
Lar São Vicente de Paulo
de Oliveira

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II
Rua Euclides Figueiredo, 94 – Centro – CEP 12.420‐060
Tel./Fax: (12)3643‐1607 / (012)3643‐1609
E‐mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
E SUBSÍDIO DE VEREADORES EM 31/12/2011.

SEGMENTO DE
ATENDIMENTO

ENTIDADE/INSTITUIÇÃO

R$ 6.118,96

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2012

Resolve:
Art. 1º Publicar a relação das entidades não governamentais que apresentaram a
documentação exigida e foram aprovadas em plenária, que executam serviços, programas
ou projetos de proteção e sócio-educativos nos regimes de orientação e apoio sóciofamiliar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento
institucional, liberdade assistida, semi-liberdade e internação no município de
Pindamonhangaba.

Art. 2º - Os registros são válidos até 20 de agosto de 2013.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução 10/2011.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
- Presidente -

JOSÉ MARIA DA SILVA
- Diretor Geral -

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça - CEP 12400-800 - Pindamonhangaba – SP
PABX (12) 3644-2250 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/ -
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Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Esportes
Portal R3

TRIBUNA DO NORTE

Escolinhas de
Esportes oferecem
quase 3 mil vagas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes está com
2.987 vagas abertas para 16
modalidades esportivas. As
vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17
anos.
Pindamonhangaba conta
com dois centros esportivos
e cinco ginásios, onde podem
ser feitas as inscrições para
as vagas das escolinhas de

esportes. Interessados devem
levar 2 fotos 3x4 e cópia de
um documento.
As modalidades oferecidas são: atletismo, basquete,
biribol, ciclismo, capoeira,
futsal, futebol, ginástica rítmica e artística, handebol,
judô, caratê, tênis de mesa,
taekwondo, vôlei e vôlei de
areia.
Para mais informações,
telefone 3648-2248.

Centros e ginásios esportivos
Bruno Daniel, do Vila São Geraldo, recebe bola e é marcado por dois jogadores do Floresta. O jogo terminou
empatado em 2 a 2 no tempo normal; nos pênaltis, deu Floresta

Goleada do Bandeirante é
destaque da Copa Regional
Luis Claudio – Portal R3

Os gramados de Pindamonhangaba foram palco, domingo (5), para a terceira rodada da
Copa Regional de Futebol, envolvendo equipes do Amador e
Sênior 50 anos “Cinquentão”.
Dos seis confrontos da
categoria Cinquentão, iniciados às 8h30, destaque para a
equipe do Fluminense, que
visitando o América, que
mandou seus jogos na Afizp,
goleou por 4 a 0. Nos demais
jogos, resultados todos apertados, mostrando o equilíbrio

entre as equipes.
Já no Amador, o Bandeirante fez a maior goleada da
rodada. O time do Feital aplicou 6 a 1 no Atlético Rosário, que ainda não venceu
na competição. Já o Bandeirante chegou aos 9 pontos e caminha para a segunda fase da Copa.
Destaque também para o
Bela Vista, que fez 3 a 0
no Independente, que, com
esta derrota, já está fora da
próxima fase. Nos demais
jogos, resultados foram
mais apertados.

Atleta de Pinda é
bronze em festival
de Marcha Atlética

RESULTADOS DA RODADA
Amador
AE FORÇA JOVEM 2 X 1 GE TERRA DOS IPÊS
PARQUE SÃO LUIZ 2 X 0 GER SANTA LUZIA
EC VILA SÃO JOSÉ 1 X 1 AA ARARETAMA
(Nos pênaltis, vitória do Araretama)
EC FLORESTA
2 X 2 AE VILA SÃO GERALDO
(Nos pênaltis, vitória do Floresta)
BANDEIRANTE FC 6 X 1 ATLÉTICO ROSÁRIO
GE BELA VISTA 3 X 0 INDEPENDENTE FC

- CE João Carlos de Oliveira “João do Pulo”
rua: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493, Parque São
Domingos – 3648-2248
- CE José Ely de Miranda “Zito”
av. Adhemar César Ribeiro, 1.111, Jd. Carlota – 3637-5425
- GE Araretama
rua: Nicanor Ramos Nogueira, s/n, 3643-1400
- GE João de Campos
rua: Guilherme Nicoletti, s/n, Vila São Benedito – 3637-5069
- GE Alto Tabaú
rua: Julio Cabral, s/s, Alto Tabaú
- GE Juca Moreira
rua: Gustavo de Godoy, 365, centro – 3643-4936
- GE Manoel César Ribeiro
praça Melvin Jones, s/n, Quadra Coberta – 3645-4699.

Pindense de dez anos vence
etapa do Campeonato
Valeparabaino de Ciclismo

Sênior 50 anos
CA TREMEMBÉ 1 X 0 CA JUVENTUS
AMERICA FC 0 X 4 EC FLUMINENSE
EC MARICÁ 2 X 0 GE AFIZP
AMIGOS DE GUARÁ 0 X 1 AE VILA SÃO GERALDO
AA AREIÃO 2 X 2 FIGUEIRENSE FC
(Nos pênaltis, vitória do Figueirense)
INDEPENDENTE FC 0 X 1 EC RAMOS PO

Ciclismo Pinda / Divulgação

Pinda está na semifinal
da Taça Vanguarda de
Futsal Feminino
Divulgação

Divulgação

Eliéu Borges comemora o primeiro lugar na
1ª etapa do Campeonato Paulista de Resistência

As meninas do futal de Pinda vão para as semifinais

O atleta de Pinda conquistou a medalha de bronze

Aiandra Alves Mariano

O atleta de Pindamonhangaa, José Luis do Espírito
Santo, conquistou, no domingo (5), a medalha de bronze
no Festival de Marcha Atlética de Barueri.
Apesar de estar com 43
anos, José Luis ficou com o
terceiro lugar, disputando na
categoria adulto, com atletas
de 18 a 30 anos. Ele percorreu os 10 quilômetros da prova em 59 minutos.
O atleta ficou feliz com o
resultado, já que está voltando de uma lesão na coxa. “Estou muito feliz por começar o

ano com esse bom resultado. Agradeço a Deus por me
proporcionar boas condições
físicas para continuar competindo. Tenho um sério problema no ombro, mas, graças a
Deus, ainda tenho forças nas
pernas para buscar resultados
importantes”, afirmou ele.
Essa foi a primeira competição do ano para o marchador de Pinda, que se prepara para outras competições,
como a Copa Brasil, no fim
do mês, e o Sul Americano,
no final deste ano, além dos
Jogos Regionais, quando vai
defender o município.

A equipe feminina de futsal de Pindamonhangaba está
nas semifinais da Taça Vanguarda. Após um jogo difícil
contra Paraibuna e o empate
em 0 a 0 no tempo normal, as
meninas de Pinda venceram por
3 a 2 nos pênaltis no sábado (4),
garantindo a vaga para enfrentar a forte equipe de Jacareí.
A invencibilidade conquistada na primeira fase,
ganhando os três jogos que
disputou em janeiro, foi mantida pela equipe de Pindamonhangaba, que passou pelo
primeiro desafio ao enfrentar
Paraibuna. O objetivo de ficar entre os quatros melhores
da competição foi alcançado
com o bom desempenho nas
penalidades. “Este era o nosso desejo: ficar entre os quatro melhores times da competição. Sabemos que agora

será difícil, mas vamos para
o título”, almejou Marcos
Derrico (Nene), treinador da
equipe.
Há dois anos, Pindamonhangaba vem batendo na
trave. Em 2010, a cidade ficou com o terceiro lugar. Em
2011, as meninas foram impedidas de levantarem a taça
de campeãs ao perder por
Jacareí. Seria 2012, então, o
ano do título?
Para isso acontecer, o próximo passo é eliminar a conhecida equipe de Jacareí no
sábado (11), às 10 horas, no
ginásio do ‘Gringão’, em São
Sebastião.
A outra semifinal acontece
no mesmo dia entre São José
dos Campos e São Sebastião.
As disputas pelo terceiro lugar e a final acontecem no
domingo (12).

Teve início no domingo
(5), em São José dos Campos,
o Campeonato Valeparaibano
de Ciclismo. A prova de abertura do ranking também foi
válida pela 1ª etapa do Campeonato Paulista de Resistência da temporada 2012.
Diversos atletas, divididos em várias categorias,
marcaram presença no
evento, com destaque para
o pequeno Eliéu Borges, que
é integrante da escolinha de
ciclismo da equipe de Pindamonhangaba.

Competindo com mais
nove concorrentes, Eliéu subiu
no lugar mais alto do pódio na
primeira prova que disputou.
“Tem talento e muita força de
vontade e o primeiro resultado
dele já é muito bom”, disse o
técnico da equipe de Pindamonhangaba, Benedito Tadeu.
A escolinha de ciclismo de Pindamonhangaba
funciona no bairro Araretama. As aulas são ministradas duas vezes por semana para crianças daquela
comunidade.

