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Renato Teixeira emociona público

R. Esperança e Vila decidem Copa Guga

As pessoas que fizerem do-
ações ao Funcad - Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – podem fiscalizar 
como as instituições cadastra-

das irão utilizar o dinheiro. O 
CMDCA -  Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é o órgão respon-
sável por gerir o Funcad – tudo 

baseado em Lei Municipal, com 
respaldo de Lei Federal. O ser-
viço funciona com a destinação 
antecipada de parte do Imposto 
de Renda, no caso até 6% para 

pessoas físicas e 1% para pes-
soas jurídicas. Na prática, ao 
doador, em termos financeiros 
não muda nada, a não ser dimi-
nuir o imposto de renda a pagar 

ou aumentar o imposto a ser 
restituído. Estes detalhes foram 
discutidos esta semana durante 
o programa radiofônico ‘O Pre-
feito e Você’.

Valor do Imposto de Renda pode 
ser doado para projetos sociais

Supermercado inicia atividades no shopping

Estudante municipal 
vence concurso

Bolsistas devem 
renovar cadastro

Os estudantes que foram 
contemplados com bolsa de 
estudo de nível superior pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba devem renovar o cadastro. 
Para isso, basta procurar o 
Departamento de Assistência 
Social (rua Euclides Figueiredo, 
94, Alto Cardoso), entre os dias 
6 e 10 de janeiro.
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SEXTA-FEIRA - 20/12
Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de chuva 
de curta duração

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SÁBADO - 21/12

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

DOMINGO - 22/12

SEGUNDA-FEIRA - 23/12

A segunda loja do Maktub na 
cidade foi inaugurada na terça-
-feira (17), nas dependências do 
Shopping Pátio Pinda. O super-
mercado, que gera 300 empregos, 
começou a funcionar na quinta-
-feira (19).
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A estudante Maria Júlia 
Monteiro do Carmo, do 5º ano 
da escola municipal Joaquim 
Pereira da Silva, foi a vencedo-
ra do concurso “Arte na Estra-
da", promovido pela CCR Nova 
Dutra. Seu desenho venceu a 
prova entre os concorrentes 
das 12 cidades da região do 
Vale do Paraíba.

Aluna venceu concurso da CCR

Arquivo pessoal

Real Esperança e Vila São Benedito decidem a Copa Guga no domingo (22), às 10 
horas, no campo do ‘Zito’. O técnico da Vila, Vicentão, disse que a equipe está motiva-
da e que não pode cometer erros. Pelo Real, o treinador Leo afirmou que o grupo está 
unido e confiante.

Odirley Pereira

Especial 
de Natal
Nesta edição, a Tribuna 

traz um Especial de Natal, da 
visita à casinha do Papai Noel 

a cartas e histórias de pessoas 
que se encantam nesta 

época do ano.

O cantor e compo-
sitor Renato Teixeira 
fez um grande show 
no Largo do Quartel, 
na quinta-feira (19). 
O evento fez parte da 
programação oficial 
de Natal da Prefeitura.

Israel Dias

Prefeito ressaltou investimentos e geração de empregos e renda para Pindamonhangaba
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VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
20 DE DEZEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

20/12 - Dia de São Domingo, Dia da Bondade, Dia 
do Mecânico, Dia de São Liberato.

21/12 - Dia do Artista Profi ssional, Dia de São Tomé, 
Início do Verão, Dia do Atleta.

22/12 - Dia de Santa Francisca Xavier, Dia de São 
Demétrio.

23/12 - Dia do Atleta Amador, Dia de São Sérvulo, Dia 
do Vizinho.

Divulgação

Reajuste 
no salário 
mínimo

Paineiras promove Festa do Branco

Queda na 
inadimplência

Entre os meses de novembro e 
dezembro de 2013, o percentual de 
famílias endividadas e inadimplen-
tes caiu. Segundo a  Peic - Pesqui-
sa Nacional do Endividamento e 
Inadimplência da Confederação 
Nacional do CNC - Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, 
o total de endividados caiu de 
63,2% em novembro, para 62,2% 
em dezembro.

Entre as famílias entrevistadas, 
11,6% se dizem muito endividados 
e 24,6% mais ou menos endivida-
dos. As dívidas mais comuns são 
cartão de crédito (76,4%), carnês 
(16,4%), fi nanciamento de carro 
(12,6%), crédito pessoal (7,9%) e 
fi nanciamento de casa (6,7%).

O percentual de inadimplentes, 
ou seja, as pessoas que têm dívi-
das ou contas em atraso recuou 
de 21,2% para 20,8%. A média 
de demora para quitação da dí-
vida em atraso é 59,4 dias, mas 
42,4% estão inadimplentes há 
mais de 90 dias.

Para dar boas vindas ao novo 
ano, a diretoria do Clube Village 
Paineiras já está organizando uma 
grande festa para o primeiro fi m de 
semana de 2014: “Welcome 2014- 
Festa do Branco”.

Para animar a noite, a presen-
ça registrada é da banda Turnê, 

com a vocalista Luana Camarah -  a 
sensação do Vale no The Voice. 
Além disso, a bateria da Velha 
Guarda da escola de samba cario-
ca Mocidade Padre Miguel vai fa-
zer todos os presentes mostrarem 
todo o samba no pé. 

A nova diretoria também garan-

te que também haverá área vip com 
atendimento exclusivo, mesas, bis-
trôs e ambiente selecionado. Quem 
desejar garantir seu convite ante-
cipadamente, os pontos de venda 
são: Restaurante Minuano (centro), 
Santo Pani e secretaria do Clube, 
lembrando que sócios não pagam.

Clima natalino vale 
mais que o presente

O centro da cidade e o shopping cheios nes-
ta reta fi nal para as compras de Natal relatam o 
contraste da situação econômica do país.

É bem verdade que o Espirito Natalino, o ca-
lor, e a simples vontade de sair de casa para ver 
algo novo ou passear também detonam qual-
quer previsão econômica – ainda mais quando 
alguém convida para dar aquela passada no 
‘shopping’, ver umas lojas, praça de alimenta-
ção, cinema, tomar um chopp... pronto, já basta.

O convite é irrecusável. Como negar essas 
atrações? impossível. Sim, temos shopping e 
temos cinema. Parece que a cidade vive uma 
nova era. Alguns incrédulos até se espantam: 
‘Nem parece Pinda’.

A nova perspectiva de um centro de compras 
em Pindamonhangaba e a decoração de Na-
tal, juntamente com as promoções, são fortes 
elementos para convencer as pessoas a gasta-
rem. Comprar presentes para o pai, mãe, fi lho, 
fi lha, tio, tia, sobrinho, etc... o leque de opções 
é enorme.

Entretanto, pesquisa apurada pelo portal 
Terra – um dos principais do Brasil – revelou 
que 80% das pessoas pretendem gastar menos 
com presentes este ano; 10% o mesmo valor; e 
10% menos.

Sem nenhuma base científi ca, a contagem da 
intenção de compras é baseada apenas em um 
clique do internauta. Por outro lado, as respos-
tas da enquete remetem a dados similares de 
pesquisas da FGV  - Fundação Getúlio Vargas 
e do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas. Nas publicações, as instituições 
demonstram uma preocupação da população 
com os gastos de fim de ano, considerando 
elementos básicos: necessidade de econo-
mizar, infl ação, e poupar para as despesas de 
início de ano.

Não há em Pindamonhangaba parâmetros 
ofi ciais sobre o que será comprado ou quanto 
cada pessoa vai destinar para os presentes. 
Certo é que há tendência de repetir as aquisi-
ções e utilizar os mesmos valores das pessoas 
dos grandes centros. Ou seja, artigos de vestiá-
rio, perfumaria, calçadas, eletrônicos, principal-
mente o celular, estão entre os itens mais pro-
curados, com valores entre R$ 30,  e R$ 200.

Independentemente de presente, o que vale 
é a celebração do Natal. Momento de paz, luz 
e harmonia.

Na madrugada da última 
quarta-feira (18), foi aprovada pelo 
Congresso Nacional a proposta de 
reajuste de 6,6% no salário míni-
mo, que passa a ser de R$ 724 a 
partir de 1º de janeiro. A proposta 
segue para sanção presidencial. 
Atualmente, o mínimo é de R$ 678. 
Segundo Dilma, a regra da corre-
ção do salário mínimo depende do 
fechamento do PIB - Produto Inter-
no Bruto e da infl ação, mas dá para 
saber que fi cará entre R$ 722 e R$ 
724. Se chegar perto de R$ 724, o 
valor será arredondado para cima.

Comitê dos Aposentados da CUT realiza sorteia prêmios
O Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pindamonhangaba-CUT reali-
zou no último sábado, dia 14, a 1ª 
Confraternização do CSA – Comitê 
Sindical dos Aposentados. O even-
to contou com sorteio de prêmios e 

música ao vivo da banda Estrelas 
do Vale.

Sebastião Domingos Leal, de 
62 anos, foi o ganhador do sorteio 
da TV LCD de 32 polegadas. 

Também houve sorteio de 

micro-ondas, forno elétrico, DVD 
Player e churrasqueira elétrica. Os 
sorteios foram realizados da mes-
ma forma que os da festa pelo Dia 
do Trabalhador.

Para quem esteve presen-

te, foram sorteados prêmios 
extras com apoio das empre-
sas Diniz Discos, Ótica Clau’s 
Vision, Inove Cursos Profis-
sionalizantes e Supermerca-
do Excelsior.

Vias ganham bolsões de estacionamento para motos
O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba 

criou bolsões de estacionamento para motos em algumas vias 
centrais.  A medida foi tomada diante  do aumento no número 
de motocicletas no município e também para  inibir as infra-
ções por estacionamento irregular.  Os novos bolsões de esta-

cionamento para motos criados no centro comercial da cidade 
comportam: 50 motos na rua Capitão José Martiniano Vieira 
Ferraz, com dois bolsões; rua Monteiro César tem 35 vagas 
para motos e a praça Monsenhor Marcondes tem um bolsão 
com capacidade para 60 motos.

Benefi ciados com bolsas de estudos 
universitários devem fazer renovação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Assistência Social, 
convoca todos os alunos bene-
fi ciados com bolsas de estudos 
de nível superior para fazerem a 
renovação. Estes munícipes de-
verão procurar o Departamento 
de Assistência Social, localizado 
na rua Euclides Figueiredo, 94, 

Alto Cardoso, entre os dias 6 e 
10 de janeiro.

O atendimento é das 8 às 
11h30 e das 13h30 às 17 horas. 
O estudante deverá apresentar o 
comprovante atual de residência, 
comprovante de renda que for-
neça informações que o benefi -
ciário permanece na família com 
renda de até 624,10 por pessoa 

e Carteira de Trabalho.
De acordo com o edital de 

convocação, o estudante perde-
rá o direito à renovação quando 
deixar de se matricular, houver 
irregularidades, ter sido reprova-
do, não atingir 75% da frequên-
cia escolar, estiver com depen-
dência de disciplina, entre outros 
requesitos.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

César Brasil

O AMA - Abrigo 
Municipal de Animais 
de Pindamonhangaba 
realizou o 2° encon-
tro dos Protetores de 
Animais e Amigos da 
Cidade. Com o tema 
“Unidos somos mais 
fortes em prol dos ani-
mais”, o evento teve 

como objetivo unir as 
pessoas que traba-
lham pela causa dos 
animais. Além disso, 
também foram apre-
sentados os dados 
de recolhimentos e 
adoção de animais do 
AMA durante o ano de 
2013.

Encontro de protetores de animais
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Daniela Gonçalves
Os contribuintes que possu-

írem débitos com o município 
podem aproveitar o beneficio da 
anistia em multas, juros e honorá-
rios para negociar suas dívidas en-
tre os meses de dezembro de 2013 
a março de 2014.

Nos acordos para pagamento 
à vista, será concedida anistia de 

95%, e o contribuinte poderá divi-
dir em até seis vezes.

Já nos acordos parcelados, será 
possível optar pelo pagamento em 
até 30 vezes, respeitando o valor 
mínimo de parcela de uma UFMP 
– Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba.

Para negociar, os interessa-
dos deverão procurar o setor de 

atendimento da Prefeitura, ou da 
Subprefeitura, das 8 às 17 horas, 
munidos de documentos pessoais, 
documentos do imóvel ou do ca-
dastro imobiliário.

É importante lembrar que ao 
regularizar suas dívidas com o 
município, todos estarão colabo-
rando com o desenvolvimento da 
cidade.

Marcos vinício cuba
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras – De-
partamento de Serviços 
Municipais – realiza men-
salmente a limpeza em vá-
rios bairros. O objetivo é 
contribuir com a qualidade 
de vida da população e tam-
bém, de certa forma, evitar 
problemas como a dengue, 
pois, materiais descartados 
de forma irregular podem se 
tornar criadouros.

Entre os dias 3 e 18 de 
dezembro a equipe do DSM 
atuou nos bairros Jardim 
Resende, Bela Vista, Jardim 
Mariana, Lessa, Araretama, 
Cidade Jardim e Ouro Ver-
de. Além disso, atendeu uma 
ordem de limpeza de terreno, 
trabalhou na sede da Apae, 
em centros comunitários, en-
tre outros locais.

Também foram retirados 
entulhos nas ruas Paulo Cé-
sar Pestana, Padre A. Dala-
via, Bem-te-vi no Delta; área 
verde no Triângulo e Santa 
Cecília, na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira. Foi rea-

lizada a retirada de lixo no 
bairro Vila Prado, onde os 
carroceiros fazem o descar-
te, nos bairros Maria Áurea 
e Vila Rica. Os profissionais 
recolheram pneus inserví-
veis do ponto de coleta e en-
caminharam para destinação 
final.

É uma série de trabalhos 
que são executados pelo 
DSM diariamente, ainda há 
limpeza de boca de lobo, 
manutenção de estradas ru-
rais, troca de tampa de boca 
de lobo, houve aplicação de 
‘mata mato’ no bairro São 
Benedito, no valetão da rua 
Simão Denis (no loteamento 
São Sebastião), Campo Ale-
gre, Quadra Coberta, Parque 
São Domingos, entre outros 
locais.

A população utiliza os 
serviços do programa Pega 
Tudo, onde retiram os entu-
lhos dos quintais e os coloca 
na porta da residência para 
serem recolhidos pelo DSM. 
Este trabalho será encerrado 
sábado (21), quando será fei-
to o retoque final no bairro 
Cidade Nova.

Prefeitura realiza limpeza 
em diversos bairros

Marcos vinício cuba
Os moradores de Pindamo-

nhangaba têm uma excelente 
oportunidade, basta estudar e 
concorrer a uma das vagas das 
bolsas de estudos dos cursos 
de Administração e Segurança 
do Trabalho, do Colégio Dr. 
João Romeiro. Ao todo, são 
oferecidas 32 vagas. As bol-
sas serão de 100% do valor do 
curso. As inscrições terminam 
nesta sexta-feira (20).

Podem se inscrever as 
pessoas que estejam cursan-
do a 3ª série do Ensino Mé-
dio (ou concluído) e possu-
am renda familiar de até um 
salário mínimo por pessoa.

As inscrições devem ser 
feitas no Setor de Protocolo 
da Prefeitura ou na Subpre-
feitura. É necessário levar 
cópia do RG, comprovante 
de residência no município 
de, no mínimo, dois anos e 

comprovante de renda de 
todos os moradores do domi-
cílio. Em caso de desempre-
gado ou autônomo é aceita a 
declaração.

O mercado de trabalho 
está cada vez mais exigente 
e para conquistar um espaço 
é preciso se qualificar. Anti-
gamente pedia-se o Ensino 
Fundamental para ocupar 
uma vaga, com o passar do 
tempo a cobrança foi por En-

sino Médio. Atualmente, são 
requisitos de algumas em-
presas cursos técnicos ou de 
nível superior.

A avaliação dos candida-
tos está marcada para o dia 5 
de janeiro, e vai ser nas de-
pendências do Colégio Co-
mercial Dr. João Romeiro, 
das 9 às 12 horas, com ques-
tões objetivas de português, 
matemática, conhecimentos 
gerais e atualidades.

Prefeitura concede anistia de multas, juros e honorários

Novo Supermercado inicia 
atividades no shopping

Inscrições para bolsas 
de estudos terminam

A Rede Maktub inaugurou a 
segunda loja do grupo na cidade 
de Pindamonhangaba na terça-
-feira (17). O novo supermerca-
do, que fica no Shopping Pátio 
Pinda, investiu R$ 15 milhões e 
está gerando 300 empregos na 
cidade. Durante a inauguração 
da loja, que iniciou as atividades 
comerciais na quinta-feira (19), o 
diretor de operações do Maktub, 
Sebastião Rodrigues, destacou o 
poder econômico do município. 
“Decidimos instalar esta uni-
dade aqui porque conhecemos 
o potencial da cidade e temos a 
convicção de que teremos muito 
êxito”.

O prefeito de Pindamonhanga-
ba agradeceu ao diretor de Ope-
rações e também ao proprietário 
da rede, Jorge Kury por acreditar 
em Pindamonhangaba. O chefe do 
Executivo também ressaltou o de-
senvolvimento de Pindamonhan-
gaba com diversos investimentos. 
“A Prefeitura está fazendo a parte 

dela, porque está sempre buscan-
do mais empresas e mais indús-
trias para geração de empregos 

e fortalecimento da cidade. Esta 
nova loja do Maktub fica em um 
local estratégico, aqui no shop-

ping, e tem tudo para ser mais 
um grande sucesso. A cidade vive 
o ‘boom’ do desenvolvimento e 

o novo supermercado vem para 
confirmar este excelente momen-
to na história do município”.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico afirmou que 
novos investidores continuarão 
chegando a Pindamonhangaba. 
“A Rede Maktub mostra, com este 
ato, que estamos no caminho cer-
to. Nossa secretaria e o prefeito 
estão empenhados em atender os 
investidores para que consigamos 
gerar empregos e renda e contri-
buir com a cidade”, finalizou.

A cerimônia contou com a pre-
sença de vereadores e empresários 
de Pindamonhangaba e região.

Prefeito destacou 
geração de 
empregos e 
desenvolvimento 
do munícipio

Maquinários da Prefeitura percorrem as ruas

cintia caMarGo
Instituído pelo art. 260, da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
o Funcad - Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente 
vem realizando uma campanha jun-
to à população de Pindamonhanga-
ba para que todas as pessoas físicas 
doem até 6% do valor destinado 
ao Imposto de Renda a projetos 
sociais desenvolvidos pelo fundo 
para este público.

Este foi o tema do programa de 
rádio “O Prefeito e você” veiculado 
semanalmente pela Rádio Princesa 
FM e que contou com a participa-
ção de representantes de algumas 
das 13 entidades que fazem parte 
do fundo.

Durante o programa, as entidades 
presentes apresentaram os trabalhos 
desenvolvidos na cidade e que juntos 

conseguem atingir aproximadamen-
te 1,6 mil crianças e adolescentes. 
Entretanto, segundo o presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Adriano 
Augusto Zanotti, é preciso que essas 
atividades consigam abranger um 
público de 9 mil pessoas apenas em 
Pindamonhangaba.

Para isso, Zanotti convida 
toda população a participar desta 

campanha através da doação pelo 
imposto de renda, a principal fonte 
de captação de recursos do fundo, 
além de que sua utilização não traz 
ônus a quem contribui.

Doar mais e receber menos 
foi a grande tônica do programa 
que enfatizou ainda os inúmeros 
benefícios para a sociedade quando 
crianças e adolescentes são orien-
tados à uma cidadania responsável. 
Para o prefeito, a colaboração de 
toda a população é muito impor-
tante, o que vai garantir um futuro 
melhor para os jovens da cidade.

Todos podem participar da cam-
panha que tem um web banner com 
as informações, como as entidades 
participantes e o número da conta 
corrente para as doações no site da 
Prefeitura: www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Programa foi gravado no Gabinete

Funcad faz campanha para inclusão 
social de crianças e adolescentes

Divulgação

Divulgação
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Briga entre ex-namorados 
acaba na delegacia

Uma briga entre ex-
-namorados terminou 
em agressão na manhã 
do dia 15.

A PM foi acionada 
para atender a uma ocor-
rência de agressão e, em 
um Pronto Atendimento 
particular, localizou a ví-
tima, MWHR, 25 anos, li-
berada após atendimento, 

com arranhões discretos 
pelo braço. Ela e o ex-na-
morado, JWRS, 25 anos, 
compareceram à delega-
cia para esclarecimentos. 
Segundo consta no bole-
tim, a jovem, aparente-
mente embriagada, partiu 
para agredir o rapaz, o 
que ocasionou pequenos 
ferimentos em ambos.

Fábrica de produtos 
plásticos pega fogo

 Na tarde de sábado (14), um incêndio 
foi registrado em uma fábrica localizada na 
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

EBF, 29 anos, é funcionário da em-

presa e informou que trabalhava quando 
ouviu o alarme de incêndio. Foi verifi-
cado que o fogo teve início na área da 
pintura, que ficou parcialmente destru-

ída. As autoridades competentes foram 
acionadas e controlaram o fogo. Não 
houve registro de vítima e a perícia vai 
investigar as causas do incêndio

Jovem leva 
tiro na nádega

Posto tem R$ 18 mil levados
Um posto de gasolina 

localizado no km101 da via 
Dutra foi assaltado na noite 
do último dia 16. 

JSM, 31 anos, funcio-
nário do estabelecimento, 

estava no escritório rea-
lizando o fechamento do 
caixa quando percebeu um 
veículo preto se aproximar. 
Nele havia dois indivíduos, 
um deles, armado, rendeu 

o caixa e exigiu a chave do 
escritório e do cofre.

Quando se dirigia para 
o local, JSM constatou que 
o indivíduo que ficara no 
veículo havia rendido mais 

duas pessoas.
A vítima entregou os va-

lores do cofre aos crimino-
sos, totalizando R$18 mil, e 
eles fugiram. A placa do ve-
ículo utilizado é EAB-1140

Causa do incêndio sem vítimas será investigada pela polícia

Uma mulher foi vítima de 
furto na manhã do dia 16, no 
centro. JSL, 29 anos, teve a 
carteira levada de dentro de sua 
bolsa enquanto fazia compras 
em uma loja.  Uma hora depois, 
a vítima recebeu uma ligação 
da cunhada, afirmando que sua 
carteira havia sido localizada 
no interior do banheiro de uma 

lanchonete da cidade.
Chegando ao local, cons-

tatou que seu cartão e senha 
haviam sido levados. JSL foi 
até a referida agência bancá-
ria bloquear o cartão e cons-
tatou que algumas transações 
já haviam sido feitas, como 
saques e empréstimo, totali-
zando R$ 12 mil.

Um rapaz foi assaltado na 
noite de terça-feira (17), no 
bairro Campos Maia.

ABP, 31 anos, teve a 
moto, documentos, ferramen-
tas, pertences e celular rouba-
do. Ele estacionava sua moto 
no momento em que dois in-
divíduos desconhecidos che-
garam em uma moto Honda 

vermelha 125. Ao se aproxi-
marem, o garupa desceu do 
veículo e, armado, anunciou 
o assalto. Os autores  se apro-
ximaram dizendo: “Perdeu, 
perdeu. Passa a moto e sai an-
dando sem olhar pra trás”. A 
vítima entregou seus perten-
ces e os assaltantes fugiram 
no sentido de Taubaté.

Ônibus é alvo de casal
Um ônibus coletivo que fazia a linha Guaratinguetá/ 

Pinda foi assaltado na avenida José Ademar César Ribeiro, 
em Moreira César, na noite do dia 13 último. O motorista 
recebeu uma solicitação de parada por um casal e quando 
o veículo passava próximo a um depósito de materiais 
de construção, o homem sacou um revólver e, mediante 
ameaça, subtraiu R$ 322,90 e desceu do ônibus. A mulher 
desceu no ponto seguinte.

MEF, 50 anos, teve a 
carteira furtada na manhã 
do dia 14. Ela percebeu 
que havia sido furtada 
quando foi pegar a cartei-
ra para efetuar uma com-
pra em uma loja e não a 
encontrou. Segundo ela, 
na carteira havia cartões 
e R$ 150.

Na manhã do mesmo 
dia, AAS, 45 anos, tam-
bém estava no interior 

de uma loja quando um 
indivíduo desconhecido 
furtou sua carteira de 
dentro da bolsa. A car-
teira continha documen-
tos e cartões. No mesmo 
estabelecimento, cerca 
de meia hora depois, 
CM, 49 anos, foi vítima 
de ação semelhante, po-
rém, além de documen-
tos, lhe furtaram a quan-
tia de R$ 150.

Patrão 
ameaça 
funcionário

Loja é 
assaltada 
no centro

Rodovia Presidente Dutra: assalto à mão armada aconteceu no último dia 16, no trecho do Km 101

Divulgação

Uma ocorrência de ame-
aça foi registrada na noite do 
dia 15, no bairro Parque das 
Nações

A vítima, LRSR, 26 anos, 
prestava serviço como aju-
dante geral em uma empresa. 
Ele chegou ao estabeleci-
mento por volta de 22h30, 
onde dormiria para assumir o 
serviço no dia seguinte, e foi 
ameaçado pelo patrão ADS. 
Ele teria  ordenado  que o 
rapaz retirasse seus perten-
ces do local e o intimidado, 
dizendo: “se disser alguma 
coisa sobre isso te mato”.

Uma loja e seus 
funcionários foram 
alvo de roubo no 
final da tarde do 
dia 15. Uma das 
funcionárias abria a 
loja e foi surpreen-
dida por dois indiví-
duos  que entraram 
no local e anuncia-
ram o assalto. Após 
retirarem R$ 330 
do caixa e levar 
o celular de dois 
funcionários do 
estabelecimento, 
os autores tranca-
ram as vítimas na 
sala de estoque e 
fugiram.

Dois jovens foram atin-
gidos por disparos de arma 
de fogo na madrugada do 
último dia 14. A PM foi 
acionada para atender uma 
ocorrência na estrada Jesus 
Antonio de Miranda, no 
Ribeirão Grande. Quando 
chegou ao local, foi in-
formado que dois jovens 
foram atingidos por tiros 

durante uma festa realiza-
da em uma chácara. Uma 
briga teria começado e um 
rapaz tentava separar os 
agressores quando ouviu 
tiros, que acabaram atin-
gindo JPSAA, 18 anos, na 
perna direita e AOBM, 18 
anos, na nádega,  e perma-
neceu internada em obser-
vação médica.

Furtada, mulher tem 
prejuízo de R$ 12 mil

Dois levam moto e 
pertences de rapaz

Mulheres têm carteiras 
furtadas em lojas
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A partir desta sexta-
-feira (20), a concessioná-
ria que administra a  via 
Dutra realiza operação 
especial de orientação e 
atendimento aos motoris-
tas e passageiros que uti-
lizarão  a rodovia durante 
o  Fim de Ano.

 A CCR Nova Dutra 
prevê tráfego intenso no 
trecho paulista, principal-
mente entre 16 e 20 horas 
de sexta-feira (20), e en-
tre 8  e 12 horas do sábado 
(21), na saída para o feria-
do de Natal e no retorno 
para a capital paulista, na 
quarta-feira (25), das 16  
às 20 horas. No trecho 
fluminense, a previsão é 
entre 16  e 20 horas de 
sexta-feira (20) e entre 7  
e 13 horas do sábado (21), 
e no retorno para o Rio de 
Janeiro, na quarta-feira 
(25), das 16 às 20 horas.

 Devem deixar São 

Paulo pela Dutra cerca de 
265 mil veículos, entre a 
zero hora de sexta-feira 
(20) e a meia-noite de sá-
bado (21).

Os usuários podem 
obter informações sobre 
condições de tráfego no 
retorno do feriado pelo 
Disque CCR NovaDutra 
0800-0173536 ou pela 
frequência de rádio CCR 
FM 107,5, serviço dispo-
nível ao longo dos 402 
km da Dutra.

Para auxiliar o usuá-
rio durante a viagem, a 
Dutra será monitorada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais, entre 
agentes de atendimento, 
médicos e enfermeiros e 
equipes de emergência, 
que estarão 24 horas por 
dia à disposição dos usu-
ários, em regime de reve-
zamento, distribuídos em 
11 bases operacionais.

Marcos Vinício cuba
Desde o dia 4 de dezem-

bro o Papai Noel está rece-
bendo a visita das crianças 
na casa montada na praça 
Monsenhor Marcondes. O 

período de visitação termina 
segunda-feira (23). A inicia-
tiva faz parte da programa-
ção de Natal promovida pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, que oferece aos mo-

radores da cidade e região 
atrações diversificadas e 
cheia de atrações para todos 
os gostos.

O “Bom Velhinho” aten-
de, em média, 200 visitan-

tes no dia. Os pedidos de 
presentes variam entre car-
rinho, bola, bonecas, a ta-
blets e notebooks. 

Após sair da casa do Pa-
pai Noel, as crianças brin-

cam, cantam e dançam com 
os duendes na praça. Uma 
das músicas mais conheci-
das do público é “A Sere-
nata”, que já caiu no gosto 
de todos. Embalados ao 

som de violões e violinos 
os duendes divertem a po-
pulação.

Para ver o Papai Noel, 
o atendimento é das 19h30 
às 22 horas.

ana caMila caMpos
A grande vencedora do 

concurso “Arte na Estrada”, 
promovido pela CCR Nova 
Dutra é de Pindamonhan-
gaba. Maria Júlia Montei-
ro do Carmo é aluna do 5º 
ano da escola municipal 
Joaquim Pereira da Silva 
e teve seu desenho esco-
lhido entre os 14 inscritos 
dentre 12 das cidades da 

Visitas ao Papai Noel terminam na segunda

Aluna de Pinda ganha concurso da CCR Nova Dutra
região do Vale do Paraíba.

Ao todo, 59 mil alunos 
dos quintos anos do Ensino 
Fundamental de municípios 
dos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro enviaram 
seus desenhos, cujo tema foi 
baseado na preservação do 
meio ambiente, com base nas 
aulas do programa.

A aluna conta que de-
morou um pouco para ter a 

inspiração de confeccionar o 
desenho.

“Se olharmos para nosso 
meio ambiente vamos ver 
que precisamos cuidar, como 
reciclar, jogar o lixo no lixo 
e etc...  é daí que surgiu a 
ideia”, revela.

As “obras de arte” foram 
julgadas por comissões for-
madas por integrantes das 
secretarias de educação dos 
municípios participantes, 
que escolheram os melhores 
desenhos e, por fim, o alu-
no que representaria o mu-
nicípio no concurso. Esses 
foram avaliados por um júri 
integrado por colaboradores 
da CCR NovaDutra, que es-
colheu a vencedora entre os 
desenhos selecionados pelas 
cidades.

A mãe da menina, Rober-
ta Monteiro, afirma que ain-
da que acreditasse na vitória 
da filha, ficou muito surpresa 
com a escolha. “Todos os de-
senhos eram muito bonitos. 
Eram fortes concorrentes e, 
com certeza, acreditávamos 
na vitória, pois a Maria Jú-

lia sempre foi ótima aluna 
e bem detalhista em seus 
desenhos, mas a chance era 
a mesma pra todas as crian-
ças”, comenta.

Como prêmio, Maria Ju-
lia recebeu um notebook e 
outros 32 alunos foram con-
templados com uma câmera 
fotográfica digital. “Fiquei 
muito feliz e emocionada 
com essa conquista. Minhas 
pernas tremiam, achei que 
não conseguiria levantar 
para ir receber minha home-
nagem e meu prêmio. Foi 
muito emocionante”, destaca 
a vencedora.

A entrega aconteceu du-
rante evento de encerramen-
to do Programa Estrada para 
a Cidadania de 2013. Trata-
-se de uma ação socioeduca-
cional que integra as práticas 
de sustentabilidade da CCR 
NovaDutra e busca disse-
minar informações sobre 
segurança de trânsito, meio 
ambiente e cidadania entre 
alunos das redes públicas de 
ensino de cidades servidas 
pela via Dutra.

Segundo informações da 
CCR, os desenhos selecio-
nados pelas cidades foram 
utilizados como ilustrações 
do Calendário Institucional 
2014 da instituição. Na capa 

do calendário foi impresso 
o desenho da vencedora do 
concurso, que serão distri-
buídos aos colaboradores e 
públicos de interesse da em-
presa.

Circulação de veículos vai aumentar nas estradas

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jornal Joseense

Dentro de casa montada na praça, menina faz pedidos para Papai NoelPapai Noel, Mamãe Noel e duendes recepcionam crianças

Trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté, na região conhecida como ‘baixada do Una’

Estudante ao lado do seu trabalho Maria Júlia estuda na escola Joaquim Pereira da Silva
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LEI COMPLEMENTAR Nº  34, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.
Altera a Lei Complementar nº 09, de  que Institui o Código de Edificações do Município de 
Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. A Lei Complementar nº 09, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ...
I - Compartimentos Obrigatórios - são os compartimentos ou cômodos mínimos para que 
seja licenciado o uso de uma edificação;
....”
“Art. 3º. Somente profissional legalmente habilitado e com inscrição no Município poderá 
apresentar projetos para licenciamento.”
“Art. 5°.  ...
IV – cópia do projeto contendo:
...
b) pé-direito e espessura das paredes, espelhos e pisos de escadas;
...
f) Revogado.
V – Revogado.
... 
VII  ...
§1º- A planta de locação poderá ter escala alterada;
§2º Para estabelecimentos sem atividade definida, como “Ponto Comercial”, “Galpão Co-
mercial”, “Salão Comercial”, fica dispensada a apresentação de planta baixa no projeto.
§3º Para edificações unifamiliares térreas ou assobradadas, isoladas ou agrupadas em con-
juntos horizontais, fica dispensada a apresentação de planta baixa no projeto. ”
“Art. 6º.   ...
III –Documento de Responsabilidade Técnica do profissional responsável;
IV - 5 (cinco) cópias do projeto, assinados pelo proprietário ou seu representante legal, pelo 
autor do projeto e pelo responsável técnico da obra.”
“Art. 7º. ...
II - uma via do projeto licenciado.”
“Art. 8º. Toda construção deverá ter projeto  licenciado e respectivo Alvará de Construção.
...
§4º Revogado
§5ºPara alterar projeto licenciado o interessado deverá licenciar projeto substitutivo.
...”
“Art. 9º. ...
§ 2º ...
II – cópia do projeto licenciado;
...
§3º ...
II - ter obedecido ao projeto licenciado;
...”
“Art. 10. São condições de habitabilidade, segurança e higiene das habitações unifamiliares, 
para uso próprio e licenciadas em nome de pessoa física:
...”
“Art. 11. ...
§ 2º- Será obrigatória a obtenção de Alvará de Reforma para implantação de laje pré-mol-
dada ou elementos estruturais de aço ou de concreto armado, caso em que, o profissional 
habilitado deverá apresentar a Documentação de Responsabilidade Técnica, devidamente 
recolhida.”
“Art. 12. ...
II – Em caso de necessidade será solicitada Documentação de Responsabilidade Técnica;
III – Revogado.
IV – Revogado.”
 “Art. 14. ...
§1º As edificações novas ou existentes serão obrigatoriamente conectadas e dotadas da 
rede pública de esgotos, se existente.
§2º As instalações sanitárias edificadas abaixo no nível da rede pública de esgotos deverão 
ser munidas de equipamentos necessários ao seu despejo na referida rede.”
“ Art. 29. ...
II - salas para escritórios, comércio ou serviços: 10,00m² (dez metros quadrados) e dimen-
são mínima de 2,00m (dois metros);
...”

“Art. 33. ...
III – Revogado” 

“Art. 34. ...
I - nos espaços livres fechados, que contenham em plano horizontal, área equivalente a 
H²/4 (H ao quadrado, dividido por quatro), onde H representa a diferença entre o nível do 
pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, iluminado ou ventilado, 
permitindo-se o escalonamento
...
III – Os espaços descritos no inc. I, que todavia encontrem em uma de suas extremidades 
os descritos no inc. II, observarão apenas a dimensão mínima de H/4.
IV-  As reentrâncias, quando em espaços livres abertos descritos no inc. II e com dimensão 
mínima de H/6 (com mínimo de 2,00m) na face voltada a este, não serão consideradas 
espaços livres fechados.
...”
“Art. 50. ...
II - Nas edificações multifamiliares serão permitidas coberturas para veículos automotores 
em toda área do recuo frontal desde que mantidas a ventilação e iluminação. 
...
IV – Revogado.
...”
“Art. 53. ...

 

...”
“Art. 60. ...
II - não poderá haver acesso de veículos nas esquinas, nos trechos em curva ou chanfro;
...”
“Art. 62. ...
III- demais casos citados no ANEXO II desta lei;”
“Art. 66.  REVOGADO”
“Art. 67 Os acessos de veículos deverão ter portão recuado no mínimo 5,00m (cinco metros) 
do alinhamento, para edifícios com até 30 apartamentos.”
“Art. 68 As vias de circulação interna das áreas de estacionamento ou garagem deverão ter 
largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para edifícios com até 30 
apartamentos.”
“Art. 70 ...
II- REVOGADO
...”
“Art. 71. Para efeito do cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento serão con-
sideradas: 
...
II – Para edificação destinada a Supermercados, com área de construção a partir de 500m2 
, uma vaga para cada 100m2;
...
IV- Para efeito do cálculo do número de vagas, os pavimentos destinados exclusivamente à 
garagem não serão considerados.”
Art. 74A. Poderá haver edificação destinada a área de lazer não comercial.”
“Art. 78 . REVOGADO”
“Art. 85 O condomínio residencial horizontal somente poderá ser implantado em gleba fe-
chada em seu perímetro com área igual ou inferior a 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados) 
não contígua a outra de mesma titularidade, e que tenha frente para vias oficiais de circula-
ção com largura igual ou superior a 12,00m (doze metros), podendo ter entrada secundária 
para serviço.”
“Art. 86. ...
§ 3º Todo e qualquer acesso de pedestres ou veículos bem como serviço público de água, 
luz, gás será feito exclusivamente pela entrada oficial.”
“Art. 87. No condomínio horizontal deverá constar área mínima de 10% (dez por cento) da 
área total da gleba para uso de lazer e equipamentos de uso comunitário, não podendo ser 
distribuída somente em faixas de canteiro.
Parágrafo único: A área reservada para lazer e equipamentos de uso comunitário poderá 
ser ocupada em até 50% (cinqüenta por cento) com edificações de recreação, clubes, salão 
de festas, e similares.”
“Art. 88. ...
IV- REVOGADO
...
Parágrafo Único . REVOGADO”
“Art. 91. Para os condomínios habitacionais com área superior a 30.000m2 (trinta mil metros 
quadrados) serão exigidos 5% (cinco por cento) para área institucional, localizada próxima 
à via pública, e com acesso a esta.”
“Art. 92. Os condomínios residenciais verticais deverão seguir as mesmas normas dos con-
domínios horizontais excetuando-se parcela do lote.
Parágrafo único. Os acessos de vias internas de circulação seguem os disposto nos arts 
60 a  71 desta lei.”
“Art. 119. Nenhum local de acampamento poderá ser licenciado sem que possua:
...”
“Art. 131. Os estabelecimentos previstos nesta Seção deverão ser vistoriados e licenciados 
pela Autoridade Sanitária e Corpo de Bombeiros para obter seu licenciamento.”
“Art. 154. Nenhuma edificação nova, ampliada ou reformada poderá ser utilizada para local 
de trabalho sem vistoria e posterior expedição do “Alvará de Utilização” e do “Habite-se”, 
atestando que foi executada conforme o projeto e memoriais licenciados.”
“Art. 196. ...
V – os despejos dos postos de serviço e de abastecimento de veículos, nos quais seja feita 
lavagem ou lubrificação, deverão passar por instalação de tratamento, licenciada pelo órgão 
competente.
...”
“Art. 206. ....
XI- muro de arrimo
§1º Quando realizada movimentação de terra resultando em desnível no terreno, edificado 
ou não, em relação ao logradouro, ou aos terrenos vizinhos superior a 1,00m (um metro), 
ou ainda em caso de ameaça de desabamento, será obrigatória a construção de muros de 
sustentação ou outra solução técnica para a contenção do solo.
§2º Deverá haver profissional responsável pela execução dos muros de arrimo ou outra so-
lução técnica de contenção do solo, com respectivo documento de responsabilidade técnica.
§3º Caso ocorra a paralisação das atividades de movimentação de terras e/ou construção 
do muro de arrimo, deverão ser tomadas providências para a estabilização da área movi-
mentada.”
“Art. 208. A lixeira, o abrigo de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e o centro de medições, 
em edificações residenciais, ficam dispensados da exigência do recuo frontal mínimo obri-
gatório.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 “Art. 209. Será obrigatório manter no local da obra cópia do projeto, alvará de demolição, de 
reforma ou de movimentação de terra, licenciados pela Prefeitura Municipal para acompa-
nhamento, vistoria e fiscalização bem como, em caso de construções, reformas ou amplia-
ção, placa com o nome do responsável técnico pela obra.
§ 1º. Em caso de infração ao disposto no caput deste artigo, o fiscal notificará o responsável 
pela obra, para que no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte à 
fiscalização apresente o projeto ou alvará licenciado. Considera-se o proprietário como res-
ponsável pela obra. Na impossibilidade de identificação do mesmo, considerar-se-á respecti-
vamente o profissional técnico e quem estiver exercendo os serviços no local.
2º - Não sendo apresentada a documentação no prazo estipulado, será emitido o Termo de 
Embargo e o Auto de Infração e Imposição de Multa. Os serviços permanecerão embargados 
até que haja a aprovação.
§3º - Fica instituído o valor de 40 UFMPs (Quarenta Unidades Fiscais do Município de Pinda-
monhangaba) para as infrações constatadas pela fiscalização de obras.
§4° REVOGADA.”
“Art. 212. ...
I – iniciar qualquer, edificação, demolição ou reconstrução sem projeto licenciado;
II - a construção, a reforma e a ampliação em desconformidade com o projeto ou alvará;
III – a movimentação de terra, a reforma e a demolição sem prévia licença da Prefeitura 
Municipal.”
“Art. 213. As obras ou serviços serão embargados quando:
I – estiverem sendo executados sem projeto ou alvará devidamente licenciados;
II – desrespeitar o alvará em qualquer de seus elementos;
...
VI – contrariar as normas do presente Código de Edificações.
...
§ 2° Só cessará o embargo após vistoria, pagamento da multa e a regularização da obra.
...
VIII- Estiverem em área pública.”
“Art. 214. O prédio ou qualquer de suas dependências será interditado com o impedimento de 
sua ocupação provisória ou permanente, nos seguintes casos:”
I – REVOGADO;
II – se estiver em divergência com o projeto licenciado ou alvará concedido;

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e em conformidade com a Lei nº 3.823, de 03.08.2001, alterada pela Lei nº 
3.896, de 18.04.2002, em seu art.8º, alterada pela Lei nº 5.233, de 11/08/2011, regulamen-
tada pelo Decreto nº4.367, de 21.05.2007, Resolução nº 147/03, alterada pela Resolução nº 
233/07 – Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN

R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Reconduzir os membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações – J.A..R.I., 
que será composta da seguinte forma:
 
I – PRESIDENTE INDICADO PELO PREFEITO
Titular   :- Fernando Monteiro Cozzi
Suplente:- Antônio Augusto Marcondes da Silva

II – REPRESENTANTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRANSITO E RODOVIARIO MUNI-
CIPAL
Titular   :- Ivair Marcos da Silva
Suplente:- Bruna Danielle Silva Alves

III – REPRESENTANTE DOS CONDUTORES DE VEICULOS INDICADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA - ACIP
Titular   :- Adelson Cavalcante de Souza Filho
Suplente:- Raul Alves de Oliveira

Art. 2º O prazo de investidura dos membros da Junta será de 02 (dois) anos.

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

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de dezembro de 2013.
 Synthea Telles de Castro Schmidt

Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/ Memo nº520/13-SEO
     

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo único. REVOGADO.”
“Art. 215. ...
V – quando não houver projeto licenciado pela Prefeitura Municipal;
VI- quando se tratar de invasão de área pública.
§1º. A demolição prevista neste artigo será imposta pelo Secretário de Planejamento, após o 
devido processo administrativo, a qual encaminhará o processo à Secretaria de Obras para 
execução da demolição.
§2º No caso previsto no inciso VI deste artigo, quanto se tratar de edificações que caracteri-
zem finalidade comercial, será notificado o proprietário para que no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação, promova a demolição e não sendo identificado o proprietário será 
publicado no jornal local edital para comparecimento no Departamento de Licenciamento, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação, para que promova a demolição.
§3º Nos casos previstos no §2º deste artigo, não havendo o comparecimento será promovi-
da a demolição sumária, independentemente de auto de infração ou de outros procedimen-
tos e sem indenização ao infrator.
“Art. 216. ...
§ 2 º. Tratando-se de obra licenciada, verificará se a execução está ou não sendo desenvol-
vida em conformidade com o projeto licenciado.”
 “Art. 219. ...
§4º Não ocorrendo manifestação do infrator no prazo determinado, a atuação realizada pela 
fiscalização municipal será considerada procedente quanto aos fatos que a motivaram.
“Art. 226. São competentes para a lavratura de Termos de Embargo, Notificações Prelimina-
res, Autos de Infração e Imposição de Multa os fiscais de Obras da Secretaria de Planeja-
mento – Diretoria de Licenciamentos.”
Art. 2º O Anexo 02-1 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008, é alterado e 
passa a vigorar nos termos do Anexo integrante da presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei Complementar nº08/2013

LICENÇA DA CETESB
HTON INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA torna publica que recebeu da CETESB a licença de libera-
ção Nº 3003902 para fabricação de material Eletrônico Básico, situado na R: Alexandrina das Chagas 
Moreira, 360 – Distrito Industrial Pindamonhangaba – S/P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2013 – RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDO

“Estabelece critérios para renovação e avaliação dos estudantes bolsistas contemplados 
para o Ensino Superior”

A Diretora do Departamento de Assistência Social, Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das 
atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 
06/03/2013, CONVOCA os alunos dos cursos de Graduação, contemplados no Projeto de 
concessão para efetuarem renovação de matrícula, nos termos que se seguem: 

1 – Renovação de Matricula:
1.1 – Os alunos dos cursos Superiores deverão realizar sua RENOVAÇÃO de ma-
tricula, no Departamento de Assistência Social, sito a Rua Euclides Figueiredo, 94 – Alto do 
Cardoso – Pindamonhangaba, dias 06/01, 07/01, 08/01, 09/01 e 10/01 horário das 08h às 
11h30 e das 13h30 às 17h. 
1.2  - Para efetivar a renovação da matricula, o estudante deverá apresentar-se no 
Departamento de Assistência Social, portando dos seguintes documentos: 
a) Comprovante atual de residência; 
b) Comprovante de renda que comprove que o mesmo permanece em núcleo fami-
liar com renda “per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta e dois) UFMP’s (Unidade Fiscal 
do Município de Pindamonhangaba), sendo que para o ano de 2014 será no valor total de 
R$ 624,10;
c) Carteira de Trabalho.

1.3 – O estudante perderá o direito à renovação de matricula quando:
a) Deixar de se matricular;
b) Houver irregularidade na matrícula;
c) Ter sido reprovado;
d) Não atingir 75% da freqüência escolar;
e) Dependência de disciplina; 
f) Carteira de Trabalho não Assinada;
 2 – Informações Gerais:
É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos nesta convocação, 
bem como o acompanhamento das informações divulgadas
Pindamonhangaba, 20 de Dezembro de 2013

Maria Conceição Bispo
Diretora do DPS
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P O R T A R I A    Nº 128/2013
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
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  -  Contratar  JULIO CESAR SPROGIS DOS SANTOS, para o emprego de ASSIS-
TENTE LEGISLATIVO, para o qual foi aprovado no Concurso Público nº 01/2010, confor-
me publicação no Jornal Tribuna do Norte de 28 de maio de 2010 e 03 de setembro de 
2013, pelo regime da  Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943)  e 
nos termos das Leis Municipais nºs  4.971/2009, 5.004/2009, 5.184/2011, 5.514/2013 e 
5.583/2013.
Art 2º  -  O contrato vigerá a partir do dia 02 de janeiro de 2014, em regime de tempo integral, 
com o salário de R$2.911,45 (dois mil novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) 
por mês, devendo ser cumprido a jornada diária de oito horas de trabalho, de segunda a 
sexta-feira.
Art 3º  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
            Presidente

     Vereador MARTIM CESAR      Vereador RODERLEY MIOTTO
           1º Vice-Presidente                 2º  Vice-Presidente

        Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
    1° Secretário         2° Secretário

       Publicada no D A.

COMUNICADO
JARLEY ALVES DA SILVA, SITO A RUA: SANTA MARIA Nº 16 BAIRRO JARDIM ROSELI, DECLARA 
QUE APARECIDA CRISTINA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE TRABALHO Nº 89826 SÉRIE 
00229° SP, ESTÁ AUSENTE DO EMPREGO DESDE O DIA 01/08/2013, CONFIGURANDO ASSIM O 
ABANDONO DE EMPREGO DE ACORDO COM AS LEIS TRABALHISTAS VIGENTE NO PAÍS.

COMUNICADO
A empresa Nelson dos Santos Pindamonhangaba - ME, R. Major Antonio R. dos Santos, 194 Jd 
Resende - Pindamonhangaba - SP, CNPJ 01.666.407/0001-15, Inscrição Estadual 528.055.523.110, 
comunica o extravio dos talões de NF. nºs 001 a 250 - serie D1”

LICENÇA DA CETESB
TECNOPACKAGING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 3004300, válida até 11/12/2017, para Embalagens metálicas, fabricação 
de à AV DOM JOÃO VI, 555, PQ. EMP. SANTA RITA, DIST INDUSTRIAL, PINDAMONHANGABA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua De-
putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi-
ficação, 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 curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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  03/01/2014 às 14:00 horas

RECEPCIONISTA

6º LEIDIZU MARQUES TAVARES
AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 714 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0249/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. GUSTAVO HENRIQUE FARIAS SCATE-
NA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Monteiro Romão, Mantiqueira, inscrito no municí-
pio sob a sigla NE25.04.06.013.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Extrato de Aditamento de Convênio n.º 81/2007 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Entidade Espirita de Assistência Social Paulo do Ama-
ral – Casa Fabiano de Cristo
Objeto: transferência verba FUMCAD para encerramento das atividades pedagógicas
Data de Assinatura: 10/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 245/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 245/2013, que cuida de “Aquisição de notebook, impressora 
multifuncional laser colorida, filmadora profissional de mão para captura de vídeo full hd, microcom-
putador, thin client, monitores, impressora multifuncional A3 colorida mais 2 kits de impressão e 
scanner”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica do Departamento de Informática, ane-
xo aos autos, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (05, 09, 10 e 19); Guimarães & Marques Su-
primentos para Informática Ltda. (06, 08 e 12); Leandro Moutinho Caçapava Comércio Equipamen-
tos de Informática Ltda. EPP (01, 07, 11, 16, 17 e 18). Itens imprósperos: 02, 03, 04, 13, 14 e 15.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 252/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 252/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializa-
da em prestação de serviço para locação de trator agrícola com roçadeira e operador, pelo período 
de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP 
(01).
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 01/2014 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino 
técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João 
Romeiro”.

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba, Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV do 
Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de 
inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de 
Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhanga-
ba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

Administração 15 
Segurança do Trabalho 17 

 

Podem ocorrer alteração de vagas disponíveis e que seja supridas após esse Processo 
Seletivo com os classificados.

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de 
matrícula e material pedagógico.
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não 
possuam características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
No caso de dependência de disciplina, o custo relativo ficará a cargo do próprio aluno.

1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subpre-
feitura de Moreira César, no período 02 a 20 de Dezembro de 2013.
2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
:
3.1. –
 -  RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 
3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.

3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa 
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos 
indeferidos, automaticamente.

3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscri-
ção, para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada 
e/ou acessibilidade.

4- DA SELEÇÃO

      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Portu-
guês, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

     4.2. A avaliação será realizada no dia 05 de Janeiro de 2014, nas dependências do 
Colégio Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, 
com início às 9h e término às 12h.

    4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a 
disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e 
segunda opções.

5- DA TRIAGEM SOCIAL

Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social realizada pelo De-
partamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, cujos critérios serão:

- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;

- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;

- Não possuir outro curso técnico;

- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, 
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do 
Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 14 de Janeiro de 2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informa-
ções por ele prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes comple-
tem número mínimo de 25 (vinte e cinco)  matriculas previstas para a viabilidade da sua 
efetiva abertura e autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo 
correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta ) dias do 
início das aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida 
à opção indicada na avaliação.

Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba..

Pindamonhangaba, 28 de Novembro  de 2013.

 MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora do Departamento de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 003/2012

Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº 077/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.      
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatiza-
do para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os reagentes necessários 
para exames Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Prazo: Prorrogado em 04 (quatro) meses até 03/04/2014
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi        
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez         
Data de assinatura: 26/09/2013

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 149/2010

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 029/A/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Lucas César Ribeiro Velório ME. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, incluindo ma-
teriais, mão de obra e translado.
Prazo: Adita-se o item 2.1 em mais 06 meses, prorrogando-se o contrato até 08/06/2014.
Assunto: Reajusta-se os itens 01 e 02 com base no índice IPC-FIPE de 4,24% passando: item 01 
de R$ 436,28 para R$ 454,78 e o item 02 de R$ 1,48 para R$ 1,54.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi        
Assina pela contratada: Lucas César Ribeiro         
Data de assinatura: 07/12/2013

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 188/2013

Contrato nº 190/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais pertencentes a frota do município de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A           
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.989,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues, Manoel Pereira dos 
Santos e Cleber Bianchi                         
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins           
  
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 189/2013

Objeto: Aquisição de materiais a serem utilizados nas roçadeiras e motosserras pertencentes a 
esta municipalidade.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1927/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 4.412,20

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1928/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 3.939,30

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 196/2013

Contrato nº 192/2013
Objeto: Aquisição de ferramentas e aparelhos a serem utilizados em obras e manutenções no dis-
trito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.          
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 10.401,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos                         
Assina pela contratada: Nevile Chaves           
  
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 199/2013

Objeto: Aquisição de peças automotivas a serem aplicadas nos seguintes equipamentos: perten-
centes à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1919/2013
Contratada: Comercial Silvestre Peças para Tratores Ltda.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 2.213,74

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1920/2013
Contratada: Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 4.545,10

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1921/2013
Contratada: Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltda. EPP.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 44.844,86

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1922/2013
Contratada: Pefil Comercial Ltda.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 2.611,47

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 201/2013

Contrato nº 194/2013
Objeto: Aquisição de pedra britada tipo rachão para ser utilizada em diversas manutenções 
pela usina de asfalto.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Santa Cornélia Indústria e Comércio de Minerais Ltda. EPP.          
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 16.335,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                         
Assina pela contratada: Hilma Leite Vieira Pacheco           
  
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 214/2013

Objeto: Aquisição de escadas para uso no setor de elétrica, atendendo a demanda dos 
serviços executados pelo departamento de obras e viação (itens imprósperos no PP 116/13, 
conforme memo. 655/2013-DLC).
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1924/2013
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 9.236,80

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 215/2013

Objeto: Aquisição de materiais diversos de obras a serem aplicados nas obras do Distrito 
de Moreira César.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1954/2013
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.  
Data da AF: 16/12/2013
Valor: R$ 8.634,80

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 216/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para fornecimento 
e instalação de persianas no novo prédio da Secretaria de Obras e Serviços.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1924/2013
Contratada: José Antonio da Silva Persianas ME.  
Data da AF: 13/12/2013
Valor: R$ 17.500,00

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 223/2013

Objeto: Aquisição de material de serralheria (tela e tubo).

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1953/2013
Contratada: Comercial Olimpia de Papeis e Materiais Ltda. ME.  
Data da AF: 16/12/2013
Valor: R$ 2.784,00

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 290/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 343/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda. 
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas.
Prazo: Prorroga-se o contrato em mais 04 (quatro) meses, até 12/04/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor unitário, com base no índice IPC-FIPE 4,24%, passando de 
R$ 68,00 para R$ 70,88.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa         
Assina pela contratada: Paulo Jiniti Sato         
Data de assinatura: 11/12/2013

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

                                             PORTARIA GERAL  N.º 4.145, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso da competência prevista 
no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgâ-
nica do Município e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, com 
observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 
4.211 de 20 de setembro de 2005,

R  E  S  O  L  V  E:

1- DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:

a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departa-
mento de Licitações e Compras 
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LÚCIO – Encarregada de Setor ¬– Departamento de Licita-
ções e Compras 
c) EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessora de Servi-
ços Técnico –  Departamento de Licitações e Compras 
d) HUMBERTO PAIM MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras 
e) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor ¬– Departamento de Licitações 
e Compras 
f) MARCIA RODRIGUES ORTIZ – Oficial de Administração ¬– Departamento de Licita-
ções e Compras 
g) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras  
h) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Assessora de Gabinete

2- A Equipe de Apoio será composta:

2.1- Pelos servidores do Departamento de Licitação e Compras:

a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração 
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO – Encarregada de Setor 
c) EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessora de Servi-
ços Técnico  
d) HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras
e) LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor
f) MARCIA RODRIGUES ORTIZ– Oficial de Administração
g) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço
h) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO  LUCIO – Assessora de Gabinete

2.2- Pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por eles desig-
nados.

3- Ficará a cargo do Diretor do Departamento de Licitações e Compras a convocação do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio que irão atuar na sessão pública do Pregão.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2014.

Pindamonhangaba, de 16 de dezembro de 2013.

 Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 946/2013-DLC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL  N.º 4.146, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

R  E  S  O  L  V  E:

1- CONSTITUIR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para abertura e julgamento de Con-
corrência Pública, Tomada de Preços, Carta Convite e Leilão.

2- A Comissão Permanente será integrada pelos senhores:

PRESIDENTE:
a) HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras 

MEMBROS:
b) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departamento de 
Licitações e Compras 
c) ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO – Encarregada de Setor – Departamento de Licitações e Com-
pras 
d) EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessora de Serviço Técnico 
- Departamento de Licitações e Compras 
e) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor – Departamento de Licitações e Compras 
f) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 
g) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 
h) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Assessora de Gabinete 
E, ainda, pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por ele 
designado.
3- O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, vedada a recondução 
da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente, conforme §4º do 
art. 51, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4- A Comissão Permanente de Licitação deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, sendo 
que os servidores qualificados são pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

5 – Esta portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2014.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 946/13 DLC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Tribuna do Norte CULTURA & LAZER8

“A Cultura em Pinda não 
para. Nem vai parar”

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, admi-
nistrado por meio do De-
partamento de Patrimônio 
Histórico, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, está 
cada vez mais próximo da 
população. Durante o ano, 
diversas visitas monitora-
das foram realizadas dentro 
dos programas do Estado e 
do município, como o City 
Tour Histórico Cultural, do 
Departamento de Turismo, 
e para o público em geral.

Atualmente, a equipe 
de monitores é composta 
por sete pessoas. As expo-
sições do momento são: a 
Seção de Etnologia, Ma-
quinário antigo do jornal 
Tribuna do Norte, as se-
ções de Fotografi a, Pintu-
ra, Mobiliário, a exposição 
da Escola de Pharmacia, 
a mostra sobre o General 
Júlio Salgado e a Revo-
lução de 32, a exposição 
sobre Emílio Ribas, além 
de exposições de institui-
ções particulares, como a 
comemorativa da Escola 
Magistra. Também existe 
uma sala adequada para a 
exibição das 45 opções de 
entrevistas em vídeo do 
projeto “Memória Viva”.

Para ele, este foi o ano do resgate da 
cultura, por meio do estímulo aos artistas e 
realização de ações que os fi zeram acredi-
tar no espaço que existe na cidade. Após 
os dois primeiros meses, quando a Cultura 
fi cou focada na realização do carnaval, a 
equipe seguiu em seu objetivo de popula-
rizar a arte e, assim, nasceu o “Pinda em 
Cena”. O projeto levou diversas formas 
de arte para os bairros da cidade, com a 
intenção de valorizar o artista e despertar 
na comunidade a vontade de se expressar 
artisticamente. Por isso, uma segunda fase 
do “Pinda em Cena” será levar as ofi cinas 
de arte, gratuitamente, aos bairros.

E a iniciativa já está gerando frutos 
positivos. Após o início das apresentações, 
surgiram novos talentos e aumentou o 
interesse de artistas em se cadastrarem no 
quadro do departamento.

Além das novidades, o Departamento 
de Cultura manteve, para este ano, parce-
rias de sucesso com o Governo do Estado-, 
como o Circuito Cultural Paulista, que trou-
xe diversas atrações durante o ano, como 
o show de Jorge Vercillo, apresentações de 
dança, música e teatro – e também com 
empresas privadas, como a Gerdau.

Outro destaque do ano na área cultural 
foi a realização da Conferência de Cultu-
ra. “Antes da conferência, nossa equipe 
participou de eventos semelhantes em 
outras cidades e, a partir daí, descobri-
mos que Pinda é referência em Cultura na 
região. Isso nos deixou muito confi antes 
para seguir com o trabalho. Temos artistas 
de qualidade e temos público que gosta de 
arte”, afi rmou o diretor de Cultura.

Sobre o público, não há como não 
lembrar do Feste. A 36ª edição do Festival 
Nacional de Teatro, realizada em novem-
bro, contou com casa cheia em todas as 

Com essa afi rmação, o diretor do Departamento de 
Cultura da Prefeitura resume o ano de 2013

22 apresentações, tanto no Teatro Galpão, 
que foi reaberto, quanto no Bosque da 
Princesa. “Ao realizarmos o Feste, já está-
vamos focados na Semana da Consciência 
Negra, programação de Natal e Carnaval 
de 2014”, contou o diretor, destacando o 
apoio da administração municipal e, em es-
pecial, da Secretaria de Educação, Cultura 
e Turismo.

Outro ganho para a Cultura neste ano - e 
que certamente gerará frutos para 2014 - é 
o contato iniciado na Secretaria de Esta-
do da Cultura, por intermédio do prefeito, 
para a construção do Teatro de Pindamo-
nhangaba. “Apresentamos um projeto para 
o secretário estadual e ele gostou muito. 
Uma cidade como Pinda, que tem um Fes-
tival que está seguindo para seus 37 anos, 
merece um teatro”, disse o diretor. “Agora, 
estamos adaptando o projeto e, no começo 
de 2014, vamos entrar com o pedido de 
convênio”.

Projetos para 2014
Para o próximo ano, o Departamento 

de Cultura pretende dar continuidade a 
projetos que deram certo em 2013, como o 
“Pinda em Cena”, que será trabalhado com 
pessoas das comunidades – os agentes 
culturais -, responsáveis por levantar as 
necessidades de ofi cinas artísticas de acor-
do com cada região. Para isso, será fi rma-
do um convênio com a Associação Cultural 
Cootepi. A intenção é oferecer cursos de 
longa duração.

Outros projetos para 2014 são a reali-
zação de um festival de dança, um encon-
tro folclórico e outro de hip hop, entre as 
novidades que já podem ser reveladas.

Atração musical do “Pinda em Cena”

Festival de teatro movimentou Pindamonhangaba no mês de novembro

Arte no “Pinda em Cena”

Museu se aproxima do público 
e tem novidades para 2014

Sala de Etnologia: os povos que formaram Pindamonhangaba

O museu recebe, ainda, 
eventos como o ‘Clássicos 
em Cena’ – apresentações 
mensais de música, co-
mentadas por um maestro, 
sábado (14), foi realizada 
a última apresentação de 
2013.

Projetos para 2014
Para o próximo ano, a 

administração do museu 
está revendo todas as se-
ções, para tornar as expo-
sições ainda mais atrativas. 
Dentre os projetos para 
2014, estão a realização de 
ofi cinas monitoradas du-
rante as férias escolares, a 
readequação da biblioteca 
do acervo em parceria com 
a Biblioteca Municipal, a 
catalogação e digitalização 
de fotos antigas (em parce-
ria com a Tenaris Confab 
e o Governo do Estado), 
além de duas exposições já 
confi rmadas.

A primeira será em fe-
vereiro e mostra a História 
do Carnaval de Pinda e do 
Brasil. Para compor essa 
exposição, o museu está 
utilizando material do seu 
acervo e conta com doa-
ções de quem quiser cola-
borar.

Outra exposição será 
de fotografi as, oferecida 
pelo Centro de Cultura, 
Memória e Estudos da 
Diversidade Sexual-SP, 
do Governo do Estado, 
com o tema “Diversida-
de Sexual”, sendo uma 
chamada “Homofobia 
fora de moda”, que mos-
tra estampas de camisetas 
contra a homofobia, e “O 
T da Questão”, com fotos 
de travestis. A intenção 
do museu é diversifi car as 
mostras e divulgar outras 
formas de manifestação 
artística.

Acervo pode ser visitado  
também aos fi nais de semana

Atendendo a solicitação popular, o museu 
está com novo horário de funcionamento. Às 
terças-feiras, das 13 às 17 horas; de quarta 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas; e, sábados 
e domingos, das 13 às 17 horas. A entrada é 
gratuita.

A intenção da administração do museu é re-
alizar, esporadicamente, a visitação noturna – 
que faz parte do plano de gestão da instituição.

Maria Fernanda Munhoz

Renato Teixeira encanta os pindenses
MARCOS VINÍCIO CUBA

A programação natalina de 2013, oferecida 
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, se es-
tende até janeiro. Para alegrar a festa do mês 

Uma das principais atrações da programação de Natal da cidade, autor de Romaria e outros sucessos se apresentou no Largo do Quartel na noite de quinta-feira

de nascimento do Menino Jesus, a cidade re-
cebeu o cantor e compositor Renato Teixeira 
na noite de quinta-feira (19). Um verdadeiro 
concerto no Largo do Quartel.

Renato Teixeira e Banda apresentaram ao 
público um leque dos grandes sucessos da car-
reira com vários hits da música folk nacional. 
O artista contou com o talento de Dudu Portes, 
baterista; Márcio Werneck, na fl auta e charan-
go; Natan Marques, executando os sons na 
guitarra e violão: Chico Teixeira, voz e violão 
de doze cordas, e João Lavras, no baixo.

Uma grande festa no palco, pois são ami-

gos de longas datas. A plateia acompanhou 
atentamente as canções.

O músico Guilherme Oliveira Mello 
gostou da atração, porque Renato Teixeira 
é um artista de qualidade. A professora Eri-
lin Carvalho também elogiou o show. “Eu 
gosto muito das canções dele, as mensa-
gens que passa são excelentes, fi quei muito 
feliz com a apresentação”. 

Israel Dias
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Tribuna do Norte SEGUNDO CADERNO

Crianças aguardam a 
visita do Papai Noel
 na noite de Natal

Uma lembrança mágica

Receber as crianças é algo muito gostoso, 
sinto a verdade e vejo a pureza nos olhos ale-
gres. Os pedidos são variados, desde os mais 
simples aos mais sofi sticados. Quero que 
todas fi quem felicíssimas na noite de Natal, 
então quando o presente é muito difícil per-
gunto se pode ser outro bem bonito, porque 
são milhares de crianças para atender, ah..., 
também os adultos. 

Ouvir as histórias de cada um é o que tam-
bém me emociona demais, estes dias mesmo, 
por exemplo, fui visitado por uma senhora 
que está grávida de gêmeos, ela me contou a experiência de vida, as felicidades 
e tristezas. Ela me pediu que este Natal seja de muita paz e felicidade e disse que 
em 2014 voltará com as crianças para me visitar, e vou aguardar ansioso, porque 
essa senhora tem uma história linda. 

A visita em Moreira César também me agradou bastante, o carinho dos peque-
nos e dos mais experientes marcou a noite do dia 8 de dezembro de 2013. Percor-
remos os bairros do distrito e prontamente muitas pessoas pegaram seus carros, 
motos, bicicletas, ou até mesmo a pé, e foram nos seguindo até a Praça do Cisas, 
onde fi quei recebendo o carinho deles e os pedidos.

A cada ano que fi co mais velhinho vou somando as histórias, relembrando a 
memória e me inspirando para reinventar as brincadeiras com os duendes, que 
encantam as crianças e me ajudam bastante. Eu, a Mamãe Noel e os duendes 
desejamos a todos uma noite de luz e magia neste Natal!

Com carinho,

* Papai Noel

* Depoimento do jornalista 
Marcos Cuba, que atuou como Papai Noel 

em dezembro de 2013, em Pindamonhangaba.

Uma Carta do ‘Bom Velhinho’

AIANDRA ALVES MARIANO

Em todo o mundo, 
milhões de crianças 
passam a noite de 

Natal à espera da visita 
do Papai Noel. Embora 
muitos se esforcem e ten-
tem fi car acordados para 
fl agrar o ‘Bom Velhinho’ 
enquanto ele deixa os tão 
esperados presentes, o Pa-
pai Noel costuma ser bem 
esperto e nunca foi pego 
de surpresa.

Além de ágil para se 
esconder, Papai Noel tam-
bém é fi el e certeiro. Sem-
pre cumpre sua promessa e 
normalmente dá o presente 
escolhido pela criança, sob 
a única condição dela ter 
se comportado bem duran-
te o ano.

Esse é o caso do 
pequeno Samuel Antunes 
Esteves, de sete anos, que 
planeja um Natal diferen-
te. Após ter sempre seu pe-
dido atendido pelo Papai 
Noel, mesmo sem nunca 
ter escrito uma carta, 
neste ano, Samuel decidiu 
fazer contato com o ‘Bom 
Velhinho’. “Eu nunca pedi 
nada, mas ele lê minha 
mente, porque sempre me 
dá o que eu quero. Mas 
agora eu tenho um plano, 
por isso escrevi uma carti-
nha”, conta ele.

O plano infalível é pro-
var, de uma vez por todas, 
que Papai Noel existe e 
vai visitá-lo na noite de 
natal. “Eu escrevi o bilhete 

e perguntei que lanche 
ele quer que eu deixe pra 
ele na noite de natal. Vou 
preparar o lanche e deixar 
meu tablet escondido, 
fi lmando tudo. Quero ver 
como vai ser quando ele 
chegar”, repassa o garoto.

Tanta astúcia e plane-
jamento se dão porque ele 
jura que, no ano passado, 

viu um ajudante do Bom 
Velhinho deixando seu 
presente perto da árvore 
de natal. “Eu vi a sombra, 
mas era um gnomo ajudan-
te. Mas espero que dessa 
vez, venha o Papai Noel 
em pessoa”.

Boa sorte, Samuel! Que 
todos os seus sonhos se 
realizem neste Natal!

Samuel usará artimanhas para fl agrar Papai Noel

“Quando voltamos à sala de 
TV, qual foi nossa surpresa ao 
nos depararmos com um saco 

vermelho maior que eu ou meu 
irmão, recheado de brinquedos”

ANA CAMILA CAMPOS

As festas de fi m de ano fazem parte 
de uma época cheia de magia e boas 
lembranças. Principalmente para 

quem hoje é adulto, as recordações invadem 
a memória trazendo a doçura da infância.

É uma dessas lembranças que perma-
nece até hoje vívida para Marcelo Pereira 
Rodrigues, 25 anos. Ele se recorda com 
carinho de um episódio que aconteceu 
no início dos anos 90, quando tinha entre 
cinco e seis anos de idade. Naquela época, 
o Natal era tradicionalmente na chácara da 
avó de Marcelo. O local compreendia basi-
camente dois terrenos grandes, sendo que 
no primeiro, a casa com um quintal imenso 
na verdade e, ao lado, um terreno vazio que 

concluíram, fi nalmente,  que Papai Noel 
tinha conseguido despistá-los por hora, 
embora soubessem que ele teria que voltar 
para deixar os tão aguardados presentes.

“Quando voltamos à sala de TV, qual 
foi nossa surpresa ao nos depararmos 
com um saco vermelho maior que eu 
ou meu irmão, recheado de brinquedos, 
além de uma ou outra peça de roupa. 
Minha frustração de não ver Papai Noel 
foi afogada pelo entusiasmo com aquela 
mágica: ele nos iludiu para o outro lado 
da casa (que é grande) e enquanto isso 
deixava os presentes onde estávamos a 
princípio. Digno de Papai Noel! Apesar 
de adulto, a lembrança ainda é mágica 
para mim.”

fornecia espaço adicional para as 
goiabeiras, limoeiros, jabuticabei-
ras e galinhas caipiras.

Nesse cenário, ele e o irmão, 
Luiz Fernando Rodrigues, que 
eram extremamente determinados 
a fl agrar o Papai Noel, fi cavam à 
espreita do “Bom Velhinho”, que 
viria à meia noite. 

“Quando passou das onze e 
meia, estávamos na sala de TV e 
dois dos meus tios nos levaram até 
a janela da sala de estar, que tinha 
vista para o terreno vazio. Aquela 
janela tinha uma vista muito ampla 
do céu e meus tios apontaram para 
o alto dizendo terem visto um vulto 
vermelho, o que nos colocou em 
polvorosa”, conta.

Logo em seguida, os tios dos 
garotos disseram a eles que parecia 
que o vulto tinha ido pros fundos 
da casa e, então, iniciou-se a perse-
guição. 

Entretanto, depois de alguma 
investigação, as crianças 

Para Marcelo, essa é a lembrança mais 
marcante de Natal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

As histórias do cotidiano de adultos e crianças emocionaram o Papai Noel

Marcos Ivan/Canal 39



(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a ca-
deira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br  
-  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)
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Tribuna do Norte

DESTAQUE DA SEMANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 4.140, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos do art. 61 da Lei Municipal nº 5.318, de 21/12/2013, que 
dispõe sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remu-
neração dos profissionais do magistério público do Município de Pindamonhangaba e dá 
outras providências. 

RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída a Comissão de Avaliação do Plano de Carreira da Rede Municipal de 
Ensino de Pindamonhangaba, integrada pelos seguintes representantes:

I- TITULAR:     Julieta Maria da Silva , RG: 41.0071.867-1
 SUPLENTE:  Roseleine Campos de Araujo Caldas, RG: 19487505

II-  TITULAR:     Cecília Marcia Paiva de Oliveira, RG: 32.089.926-3
 SUPLENTE:  Michelle Cristina de Oliveira Batista da Silva, RG: 27960884-6

III-   TITULAR:    Maria de Fátima Silva, RG: 45.330-336-5
 SUPLENTE:  Tayla Catalina Zarzur Lopes, RG: 28.163.666-7

IV- TITULAR:    Renata Alessandra Pereira, RG: 25.555.519-2
 SUPLENTE:  Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca, RG: 20.204.169-4

V-  TITULAR:  Auxiliadora Rita de Toledo, RG: 16.894.5-X

VI-  TITULAR:   Alessandro Nunes Feriotto Pires, RG: 22.053.634-X
  
 VII- TITULAR:   Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, RG: 26.875.160-2

 VIII- TITULAR:  Kátila Eliza Ferreira Pedro de Andrade, RG: 25.195.729-9

 IX- TITULAR:  Claudia Fadu Souto Sober e Silva, RG: 17.096.701

 X-  TITULAR:  Soraia da Silva de Paula Gonçalves, RG: 23.570.533-0
 SUPLENTE:  Karina Moreira Cabral, RG: 32.264.975-4

XI- TITULAR:  Teresa Gonçalina de Moura,RG: 22.891.511-9
 SUPLENTE:  Tânia Vieira Crescenzo, RG: 16.999.721-2

X- TITULAR:    Ana Cristina Ferreira, RG: 28.683.417-0
  SUPLENTE: Patrícia Vieira Albernaz, RG: 27.568.667-X

XI- TITULAR:    Renata Andréa Santos de Campos, RG: 13.868.165
  SUPLENTE:  Márcia Fernandes Lima  Silva, RG: 23.445.426-X

XII- TITULAR:  Érika Fernanda Cândido Pinto, RG: 42.911.320-1
  SUPLENTE:  Patricia Campo, RG: 23345366-0
 
XII- TITULAR:  Ester de Mello Miranda, RG: 11.694.747-0

XIV- TITULAR:  Joara Aparecida  Ribeiro Schran Gil, RG: 36.212.799
 SUPLENTE:  Luciana Andréia Saquetti, RG: 25.196.280-5
 
XV-  TITULAR:  Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos, RG: 29.961.117-6

XVI-  TITULAR:  Pérside Guimarães Diana, RG: 32.836.931-7

XVII-  TITULAR:  Maria José de Mello Gonçalves, RG: 7.243.989-0

XVIII- TITULAR:  Vivian Miné Geraldo Garcia, RG: 43.546.404-8

XIX-  TITULAR:   Mirian Bento da Silva, RG: 20.788.796-2
 SUPLENTE: Roselaine  Aparecida Soares Coelho Caetano, RG: 27.078.188-2

XX- TITULAR:  Maria José Ribeiro Soares, RG: 21.928.809

XXI- TITULAR:   Edmere Camargo de Jesus, RG: 30.474.946-1
 SUPLENTE: Luciana Penina Teixeira, RG: 32.264.607-8

XXII- TITULAR:  Elisabete Martins Muniz Barreira, RG: 17.663.386-1

XXIII- TITULAR:   Paula Resende  San Martin, RG: 12.940.905-4

XXIV- TITULAR:  Neusa Maria Leonel Ribeiro, RG: 11 561 350-X

XXV- TITULAR:  Sandra Maria Monteiro Cândido, RG: 12.931.050
 SUPLENTE: Francine Domingues Perrotta, RG: 43.501.149-2

XXVI-  TITULAR:    Ana Carolina Nunes Bondioli Pereira, RG: 33.979.527-X
 SUPLENTE:  Vivian Coelho Almada, RG: 44.178.882-8

XXVII-  TITULAR:  Simone Antonia Fernandes, RG: 21.790.199-2
 SUPLENTE:  Maria Madalena Abreu, RG: 147.907.44

XXVIII-  TITULAR:  Benedito Lobo, RG: 9.047.101-5
 SUPLENTE:  Nathali de Paula Garcia da Silva, RG: 41.633.832

XXX- TITULAR:    Priscila Cundari Mello, RG: 24688205-0
 SUPLENTE:  Fernanda Helena Silva, RG: 27949414-2

XXXI- TITULAR:  Ivone de Jesus Marques Cinachi, RG: 9.256.951
 SUPLENTE:  Dulce de Jesus Furtado de Oliveira, RG: 29.997.870-9

XXXII-  TITULAR:    Elizabeth Alckmin Ramos Nogueira, RG: 41614211-4
 SUPLENTE:  Benedita Lenir de Oliveira Lima Zanin, RG: 23 705 718 - 9

XXXIII- TITULAR:     Elaine Antunes, RG: 45.245.962-x

XXXIV- TITULAR:    Fernanda da Costa e Silva Alves, RG: 42.703.571-5

XXXV- TITULAR:    Arlete França Brito, RG: 25.964.441-9

XXXVI-  TITULAR:     Rosália de Fátima Santos Queiroz, RG: M.1.036.563
 SUPLENTE:  Thalita Cristine  Gonçalves Silva, RG: 41.231.341- 8

XXXVII- TITULAR:  Marielza Lara Ligabo Silva, RG: 29.366.615-5

XXXVIII-  TITULAR:    Rose Elaine de Oliveira Santos, RG: 24.384.160-7
        SUPLENTE:  Irene Ribeiro de Aguiar Mello, RG: 20.970.171-7

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/ Memo nº1588/13-SEC

“... HOJE EU OLHEI O CÉU da minha janela, vi no meu coração a pre-
sença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim:  - Vem, deposita em 
minhas mãos todos os seus problemas levante esse olhar, não chore, não 
tema não perca essa fé que você tem em mim...” – Roberto Carlos
ADC NOVELIS Pinda: 27/12 (sexta) – Sambanejo da Virada. Grupo Bom 
Talento e Banda Arena. Sócio com carteirinha não paga. Elas com flyer vip 
até meia noite
ARENA 101 Pinda:  20/12 (sexta) – Pré Natal. Lucas Lucco. 21/12 (sábado) 
– Banda Dallas, e Luigi & Leandro.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  
Bairro Marçon, 4.900
BUTEKO Pinda: 21/12 (sábado) – Show de Fernanda Porto). Banda Bela 
Cruela, Warm Up 21, Azee Projet, Marquinho AT, Paulo Rogar e Serginho 
de Oliveira
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.  Djs 
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 
(18h30), e nos últimos sábados:  Banda Chamego.com (Anjinho do Vale & 
Josy Mattos)
 CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -   24/12 (sábado) – Carnaval, a maior 
festa de Natal do Brasil: Toca Disco, Skázi, Aviram, Dirty Clean e Kick Start. 
21/12 – Não funciona devido à preparação do Carnaval. www.cervejariado-
gordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté:  22/2 – Bandas 8 Segundos e Arena.  Estrada 
do Barreiro. https://www.facebook.com/chicknaroca.chick?hc_location=stre-
am
CHICKEN BEER Tremembé:  19/12 (quinta) – Bandas Universitário e Brete, 
e dupla Paulo Malostti & Ademir. Funk no 2º ambiente. 06/12 (sexta) – Kara-
okê com banda. Sexta e sábado – Videokê profissional.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO 
VITO de Moreira César em dezembro: 29/12 (domingo) -  Baile do Branco. 
Jorginho e Banda. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO 22 – Domingo – Banda Raio - 
X – SP. 29 – Domingo – Cinco EstrelaS - SP (Baile dos Aniversariantes) . 
QUARTA-FEIRA Baile com as melhores bandas da região. Não haverá bai-
le nos dias 25/12 e 01/01/2014 (Natal e Ano Novo). Rua Dr. Flávio Bellegard 
Nunes, 515. Tel. 3635-5389
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  Balada sertaneja todo sábado. Elas free 
até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 21/12 - Banda Gold. 28/12 
- Baile Tropical Especial Fim de Ano. Bruno & Thiago, 3 Corações e djs. A 
direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-
feira, 22h, com canja gratuita à 1h.  Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 20/12 (sexta) – Noite do Adesivo. Bandas Rodeio 
e Pralana. Motorista também entra na faixa. Tel. (12) 3672.2576. www.cro-
zariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 20/12 (sexta) – Noite do Branco. Anderson 
& Rafael, e Nando & Rick. 21/12 (sábado) – Zé Ricardo & Thiago.23/12 
(segunda) – Fernando & Fabiano, e Talis e 
Welinton
FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: 
20/12 – Banda Chamego.Com (Anjinho do Vale & Josy Mattos).
Dia 27 não haverá, retornando em 03/01/2-14 – César & Maycon.
Para o forró normal de sexta, associado em dia não paga e  pode retirar dois 
convites na secretaria. Não sócios: Homem R$ 10 e mulher vip até 23h30, e 
R$ 5,00 após esse horário.  Tel (12) 2126-4444. Site: www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda:  21/12 (sábado 22h) – Baile de Confraternização, 
para comemorar a chegada do Ano Novo. Banda SkemaShow.
08/02/2014 (sábado) – Baile do Hawaii. Super banda, muitas frutas e deco-
ração no deck da piscina
MANGUEIRÃO Pinda: 20/12 (sexta) – Bailão com a Banda Gold. Canja 
gratuita à 1h. Estacionamento grátis. Tel (12) 9174-0026
VILA SÃO BENEDITO em Moreira César: 22/12 (domingo 17h) – Rua Cul-
tural. Apresentação de hip hop e grafite. Praça Cícero Prado.
MUNDI CLUB Taubaté: 20/12 (sexta) – Night Fever. Djs Beto Pista Cheia 
e Marcelo Boto.  21/12 (sábado) – Alexandre & Adriano. Av. Charles Schei-
neder, 1.515
MUTLEY Taubaté: 20/12 (sexta) – Summer Night. Banda Bale Cruela. Gogo 
boys. 21/12 (sábado) – Trash Night. The Cafonas e Kid Vinil. Tel (12) 3632-
5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  20/12 (sexta) – Guns’s Roses Cover SP. 21/12 
(sábado 21h) – Km 80. Classic Rock. 22 /12 (domingo) –  Tormentor Bestial 
– Alefla. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
ÓBVIO CHOPERIA: Atenção bandas independentes! Estão abertas as ins-
crições para a pré seleção de bandas para participarem do festival Batalha 
de Bandas. A premiação será em dinheiro, gravações profissionais e cursos 
de música, além de vários brindes. Sempre lembrando que não vale mu-
sicas ou bandas covers. Entre na nossa página: http://www.facebook.com/
BatalhadeBandasIndependentes 
OLD WEST PARK Tremembé: 21/12 (sábado) – Inauguração. Toni & Will, 
dupla revelação. Estacionamento interno grátis. A 4 km da rodovia Taubaté-
Campos do Jordão, acesso pela estrada que passa em frente ao Crozariol. 
Facebook: Pousada Old West Park
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última 
quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 e 
3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA – 20/12 – Sou Muleke. 27/12 – 
Grupo Influências. SÁBADO – 21/12 – Celebra Vale. Bandas Bela Cruela e 
Djs Marcelo Ratto e Adriano. DOMINGO - 22/12 – Grupo Fino Trato. 29/12 
– Nossa Verdade. Toda quarta - videokê. Toda quinta – Música sertaneja ao 
vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-
4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 22/12 (domingo 19h) – Grupos Nossa Ami-
zade e Cupim na Mesa. Elas vip até 21h. Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122.  
Convites à venda em Netos Jeans (Pinda)
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  21/12 (sábado) – Pré Natal Solidário. 
Bandas Pralana, Dallas e Chapéu Brasil. Grupos Na Intimidade, Tudo Nos-
so, Na Pegada, Tekatê, Influências e Sambrasil
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: Baile toda quinta e sábado 
(21h)  com as melhores bandas da região. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RENATO TEIXEIRA: Show em Pinda - 19/12 (quinta 21h) - Rua Bicudo 
Leme, em frente à Igreja Matriz. Ao ar livre, acesso franco  a todos os inte-
ressados. O centro da cidade vai bombar...
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis toda se-
gunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em frente ao Senai
 VIA VALLE SHOW Pinda: 21/12 (sábado) – Mcs 2K, Andrey e Fantine. 
22/12 (domingo 19h) – Pagofunk. Skol a R$ 1,99. Rua José Gambini de 
Souza, bairro Bela Vista, em frente à Faculdade Anhanguera

A Ferroviária realiza o Baile 
de Confraternização neste 
sábado, com a Banda Ske-
ma Show (SP), apresentando 
grandes sucessos e clássicos 
brasileiros e internacionais. 
Início às 22h e o traje é es-
porte fino. Associado em dia 
tem acesso livre e convidados 
podem adquirir ingresso na 
tesouraria  por R$ 15,00 cada. 
As mesas custam R$ 20,00 
na tesouraria. A banda pro-
mete uma animada seleção 
de musica retrô com grandes 
sucessos dos anos 60 e 70. 
Terá  free-dancer e sorteio 
de brindes. Informações: tel 
(12)2126-4444.

 PORTARIA INTERNA Nº 9.334, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, Resolve Alterar a Portaria Interna nº 9.176, de 27 de agosto de 2012, e NOMEIA 
os senhores: Lucílio Mendes Raposo (Presidente),  Débora Helena Gonçalves e Lucyani 
Villela Monteiro Moreira (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCES-
SO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar abandono de cargo/emprego em face do 
servidor Kleyton Wagner dos Santos, matrícula 845737, servente de obras, tendo em vista a 
ocorrência de faltas injustificadas por período superior a 30 (trinta) dias, conforme discrimi-
nado nos discriminadas nos Processos Internos nºs 8980/2012 e 5597/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
 Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/ Processos Internos nº 8980/2012 e  5597/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA 
E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2014

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento 
ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os 
produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com empregados ou não, e/ou 
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou 
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para 
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, 
devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis 
à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2014, 
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento acima indicada, constituirá o 
produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no 
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro 
de 1.996, e o 7º Termo Aditivo, celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços 
indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia 
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 
à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: 
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança 
da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por 
escrito, enviada pela CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede 
da CNA ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente 
à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos 
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 16 de dezembro de 2013
Kátia Regina de Abreu - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 134/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 134/13, que cuida de “Contratação de empresa es-
pecializada na realização de exames de enema opaco (raio X contrastado) e EDD (raio X 
contrastado), pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face ao parecer da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos retro, nega provimento ao recurso interposto pela empresa 
Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda. (proc. ext. 29923 de 14/11/13), e mantém sua inabi-
litação. Sendo assim, está a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais 
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 249/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 249/13, que cuida de “Aquisição de lanches (itens 
para café da manhã) para os pacientes do CAPS – Centro de Atendimento Psico-Social”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considero a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS)Nº. 257/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 257/13, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada na manutenção de 2º e/ou 3º níveis de extintores contra incêndio de utilização 
predial, portáteis e sobre rodas, com eventual reposição e substituição de peças defeituo-
sas necessária”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considero a 
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 213/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 213/13, que cuida de “Aquisições de feno e farelo para o abrigo 
Municipal de animais na cidade de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 245/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 245/2013, que cuida de “Aquisição de notebook, impressora 
multifuncional laser colorida, filmadora profissional de mão para captura de vídeo full hd, micro-
computador, thin client, monitores, impressora multifuncional A3 colorida mais 2 kits de impressão 
e scanner”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica do Departamento de Informática, 
anexo aos autos, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (05, 09, 10 e 19); Guimarães & Marques Supri-
mentos para Informática Ltda. (06, 08 e 12); Leandro Moutinho Caçapava Comércio Equipamentos 
de Informática Ltda. EPP (01, 07, 11, 16, 17 e 18). Itens imprósperos: 02, 03, 04, 13, 14 e 15.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 252/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 252/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializa-
da em prestação de serviço para locação de trator agrícola com roçadeira e operador, pelo período 
de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.

Esta semana peço licença aos leitores para compar-
tilhar uma crônica que publiquei pela primeira vez em 
dezembro de 1972, no antigo jornal “7 Dias”, tradicional 
jornal de Pindamonhangaba que depois deixou de existir. 
Parece que não mudou muita coisa!

O  NATAL  É  ISSO  AÍ!
Nesta época, uma pitada de sal na vida de todo mundo 

(que é uma salada) não é nada mau.  As lojas lucram, pois 
ficam abertas até às 22 horas.  Há, não sei quem que lucra 
com o imposto pago por essas mesmas lojas.  Cidade colo-
rida, cidade em festa, luzes mil, grandes luminosos:  “sen-
sacional liquidação de natal”!  Papelarias lucrando com 
a venda dos cartõezinhos de boas festas (tem de todos os 
preços); o povo comprando e enviando pelo correio – que 
também lucra com isso – pelo orgulho de receber outro de 
volta (mais lucro para o correio); açougues, granjas e fei-
rantes arrematando todo o estoque;  bares e armazéns(sic!) 
encomendando mais bebida junto às cervejarias e vinha-
rias, ou mesmo alambiques...

O natal é um tremendo barato; é um baratão!  Contudo, 
as coisas são tremendamente mais caras.  E o “cara” às ve-
zes passa um “carão” porque só pode comprar 1/4 do natal.  
É, meu amigo, natal representa dinheiro: a mais, para quem 
vende; a menos, para os que compram.

O natal é um delírio total.  Dia de se sair cambalean-
do pelas ruas, cheirando a álcool até no botão da camisa.  
Dia universal do porre.  Alegria!  Alegria!  Peru na mesa, 
pra quem pode comprar peru (tem gente que não tem nem 
mesa); álcool no bucho, à vontade!  Ah, isso todo mundo 
consegue!

Mas... o que é o Natal, afinal de contas?  (Notem que 
desta vez escrevi “Natal”, com ene maiúsculo).  Natal re-
presenta a vinda do Salvador (que não é o Piorino*)  ao 
mundo.  Muita gente não sabe disso.  Que cretinos somos 
nós afinal?  Beber, beber, comer, comer, e nem uma prece 
em louvor ao Deus Menino... nem uma louvação ao Divino 
Aniversariante!...

O que é o Natal, afinal?  É simplesmente o dia em que os 
porcos e as galinhas sobem às mesas.  Infelizes porcos!...  
Infelizes galinhas!...

........................................
ALGUMAS OBSERVAÇÕES:  
1ª) *  Salvador Piorino é o nome de um importante co-

merciante e político de Pindamonhangaba, Vereador, à épo-
ca, hoje de saudosa memória.

2ª)  Algumas citações já estão fora de moda; a Internet 
chegou com tudo; os Correios continuam ganhando muito 
mas tiveram que se amoldar aos novos tempos; as galinhas 
viraram “frangões”, mas o resto, salvo omissão de minha 
parte, continua tudo igualzinho, mais de quarenta anos de-
pois.  As margens de lucro estão ainda maiores, com ex-
ceção das papelarias, que já não vendem tantos cartões; a 
galera continua enchendo a cara pra valer e brindando a 
todo mundo, menos ao supostamente “dono da festa”; as 
famílias, de modo geral, cada vez menos reunidas em torno 
da mesma mesa e a vida continua. Menos para os infelizes 
porcos e os infelizes frangões!

............................................
 EM TEMPO:  a coluna “Falando de Trova” dese-

ja a todos os leitores um Feliz Natal, pleno de harmonia, 
paz e esperança!

Embora rudes e escassos
os bons atos, em geral,
o Natal recria laços
num simples “Feliz Natal!”
FLÁVIO ROBERTO STEFANI-PORTO ALEGRE/RS
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11 
Altair Fernandes

História

Nesta edição relembrare-
mos a origem do paravento 
da porta principal da Igreja 
Matriz - Santuário Mariano 
e Diocesano Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, o vitral 
que retrata o Nascimento do 
Menino Jesus.   

Para tal fi nalidade fomos 
encontrar em pesquisa reali-
zada na edição de 28/1/1984 
deste jornal Tribuna do 
Norte, crônica de auto-
ria do historiador Dr. João 
Laerte Salles (1934/2012). 
Ao comentar a arquitetura 
imponente da igreja matriz, 
descreve que os portais de 
acesso ao sagrado templo 
são “... elegantes portas en-
cimadas por perfeitos arcos-
-plenos, que apresentam, a 
título de arquivoltas, elegan-
tes cimalhas de acabamen-
to”. Ainda sobre as portas 
frontais, ele conta que lem-
bram as virtudes teologais 
e que elas são “as portas da 
Fé, da Esperança e a da Ca-
ridade”, complementando 
que, “...a nossa Matriz se-
gue perfeita orientação dos 
dispositivos inerentes à arte 
sacra no tocante à constru-
ção das igrejas.”

Revela-nos o historia-
dor, que  a porta da Espe-
rança, porta central, a mais 
alta, “durante muito tempo 
foi guarnecida de paraven-
to de madeira envidraçado, 
sem nenhuma arte e nem 
graça”, segundo ele, “seu 
estilo era medíocre e in-
compatível com a grandeza 
arquitetônica da igreja”. 

Relata o atento mestre 
da história pindamonhanga-
bense, que no ano de 1928, 
quando o vigário local era o 
padre João José de Azeve-
do – e aqui ele faz questão 
de lembrar que o padre João 
depois se tornara Monse-
nhor e que  falecera como 
Camareiro Secreto de Sua 
Santidade o Papa e Protona-
tário Apostólico, sendo por 
50 anos o pároco de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso -  
“resolveu dotar a Matriz de 
um novo paravento”, dando 
continuidade “à ornamen-
tação do templo iniciada 
em 1925, com a reforma da 
igreja, que mandara proce-
der quando colocara na ca-
pela mor, imponentes vitrôs 
basculantes representativos 
de cenas evangélicas, todos 
eles importados por fi rma 
paulista, diretamente da 
Alemanha.” 

Sobre essa importan-
te melhoria destinada à 
igreja Matriz, João Salles 
menciona que fora com a 
ajuda dos fi éis, com espe-
cial participação do pinda-

O paravento da igreja Matriz

monhangabense Dr. Eloy 
Marcondes de  Miranda 
Chaves. Foi assim que o 
padre João conseguiu enco-
mendar  na capital, na Casa 
Garcia, “um paravento em 
ferro, com relevos em me-
tal amarelo, com duas por-
tas centrais e uma em cada 
lateral, representando, em 
vidros policromados, a cena 
do presépio e que foi inau-
gurado no Natal de 1929, 
durante as cerimônias da 
Missa do Galo”. Acrescen-
ta o historiador que “a cena 
do presépio é tipicamente 
napolitana – simples e su-
blime. Dois anjos laterais, 
no corpo central do vitral, 
seguram uma faixa onde se 
lê: ‘A Igreja é outro presé-
pio de Belém: aqui como 
lá nasce todos os dias Jesus 
nas mãos do sacerdote’. No 
canto direito de quem olha 
o vitral, a partir do centro 
da igreja, vê-se uma peque-
na arca simbolizando uma 
caixa de presentes do Meni-
no Jesus, onde se lê o nome 
da fi rma que realizou o tra-
balho: Casa Garcia – São 
Paulo. Nas portas laterais, 
em cada uma delas, uma 
inscrição em faixa ‘Silêncio 
– ‘Oração’, sempre a lem-
brar ao homem que a igreja 
é a Casa de Deus, local de 
recolhimento, meditação e 
prece”.

Lembramos que esta 
crônica foi escrita em 1984, 
quando o pároco era o pa-

dre Benedito Gil Claro, 
sendo ele – afi rma  João 
Salles - o responsável, auxi-
liado pela fi el contribuição 
dos fi éis, pela restauração 
do paravento, que na época 
se encontrava em péssimo 
estado e foi restaurado na 
mesma fi rma onde haviam 
sido executados os serviços 
em 1928.

Concluindo seus escri-
tos, o historiador destacava 
a sua opinião, como fervoro-
so seguidor da religião cató-
lica, a respeito do motivo es-
colhido para o paravento da 
Matriz ter sido o ‘Presépio 
de Belém’ “...foi muito feliz, 
pois, realmente Jesus nasce 
diariamente e isso acontece-
rá até o fi m dos séculos, em 
todas as igrejas do mundo, 
pelas mãos  do sacerdote e 
palavras sacramentais, revi-
vendo sempre o fenômeno 
da transubstanciação com a 
transformação das sagradas 
espécies em Corpo e Sangue 
de Cristo e a redenção do 
homem e do mundo, o que 
só foi possível com a pro-
messa de Deus, que fez seu 
fi lho morrer de cruz, pela 
redenção e salvação da hu-
manidade.”

Devido à comemoração 
do Natal, interrompemos 
a história de “Dona Chi-
quinha debaixo da serra – 
Destruindo a lenda da mal-
dição”, que será concluída 
em edições posteriores.

PUBLICAVA-SE EM  1955 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE 

“Dois anjos laterais, no corpo central do vitral, seguram uma faixa onde se lê: ‘A Igreja é outro presépio de Belém: aqui como lá, nasce 
todos os dias Jesus nas mãos do sacerdote’”

Eu vou contar uma história
que é verdade, não é lenda.
É a história de um lencinho
todo enfeitado de renda.

Ainda me lembro tão bem...
foi um dia no cinema,
quando me achava a teu lado,
as luzes se apagaram
e o lencinho foi roubado. 

Duas vezes fui ladrão:
- roubei-te um beijo da boca,
roubei-te o lenço da mão.

E depois de tudo isso
tanto tempo se passou,
que, para lembrar a história,
só o lencinho fi cou.

E nós dois fomos crescendo,
cada um para um lado.
tu te esqueceste de mim,
eu, de ti fui me esquecendo,
e o lenço fi cou guardado...

Um dia o “senhor destino”
transformou a minha vida.
Eu tive que ir embora,
mas na hora da partida,
eu pedi a minha mãe
que guardasse o teu lencinho,
que o guardasse com cuidado,
que o guardasse com carinho!...

Anos depois eu voltei.
Era véspera de Natal.
E depois de receber
o meu beijo maternal,
foi trêmulo de emoção
que abri o velho oratório
para fazer minha oração.

Quando as portinhas se abriram,
vi o Menino Jesus
todo cercado de luz,
com um sorriso contente
no seu rostinho inocente...
O que vi, quase chorei...
Sobre o corpinho sagrado,
estava o lenço bordado,
o lencinho que roubei...

Mas que destino bonito
teve o lenço pequenino:
foi teu, foi meu, de mamãe,
e agora é de Deus Menino!

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

História de 
um lenço

 José Benedito Salgado, 
(jornal Sete Dias, 

23 de março de 1952)

arquivo TN
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Arquivo pessoal

Parabéns
Para Ari e Thalita, que 
comemoram aniversário de 
casamento no dia 20 de 
dezembro. Os familiares e 
amigos desejam tudo de 
bom.

Felicidade 
Para a aniversariante do dia 
19 de dezembro, Marlene 
Muassab, que recebe o 

carinho especial do maridão 
Nelson Gama (foto), dos 

familiares e amigos.

Parabéns
Para o aniversariante do 
dia 25 de dezembro, Pedro 
Valente Mafetano. Ele 
recebe os cumprimentos dos 
familiares e amigos.

Felicidade 
Para Rosana Belló, que 
completa mais um 
aniversário dia 22 de 
dezembro. Parabéns dos 
amigos e familiares.

Felicidade
Comemorou aniversário 
no dia 16 de dezembro, 
Luciana Mara Ouverney, 
secretária da escola 
municipal Prof. Elias Bargias 
Mathias (Araretama). 
Cumprimentos dos familiares 
e amigos.

Aniversariante
Apagou velinhas no dia 16 
de dezembro a professora  
Rúbia Helena do Amorim, 
filha da Cida Garufe. Votos 
de muita felicidade e 
sucesso!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Bodas de Ouro de Fernando e Terezinha

No dia 22 de dezembro de 1963 começou uma linda história de amor. São 50 anos de 
casamento! Com muitos anos de companheirismo, amor, cumplicidade, fidelidade, 
respeito e coragem. Hoje, as filhas estão crescidas, os netos chegando, e bisnetos 
também. “Parabéns e que Jesus continue abençoando a união de vocês por toda 
eternidade”, é o que familiares e amigos desejam ao simpático casal.

As fi lhas: Fernanda, Flávia, Fabrícia e  Fabíola

Netos e bisnetos

Casamento 22/12/1963

50 anos de casados

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Assoprou 
velinhas

Priscila Alves 
assoprou mais 
umas velinhas no 
seu aniversário, dia 
17 de dezembro. 
Familiares e amigos 
a cumprimentaram.

Parabéns
Os amigos e familiares de José Elias de Castro Neto estarão 
em festa no dia 22 de dezembro, quando ele assoprará as 
velinhas de mais uma primavera.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns para Robson Bernardes, que 
comemora aniversário no dia 21 de 
dezembro. Recebe abraços especiais da 
esposa Nazaré (foto), familiares e amigos. 

Rogério Bernardes, assoprou velinhas no 
dia 19 de dezembro. A esposa Adriana 
(foto), amigos e familiares desejaram muita 
felicidade e tudo de bom. Parabéns.

No dia 20 de dezembro 
é a vez da Rafaela fazer 
aniversário. Os pais, amigos 
e familiares a abraçam e 
desejam felicidade.

Família em festa

Aniversariantes

Michelle Silva faz aniversário 
no dia 31 de dezembro. 
Seus amigos desejam 
um 2014 repleto de 
realizações.

Ana Carolina Ribeiro 
completa, no dia 22 de 
dezembro, mais um ano de 
vida. Familiares e amigos  
desejam muita felicidade.

Corneteiros do 
alambrado

Gilson (de óculos ao 
fundo), compareceu ao 
campo do Fluminense, 
no domingo 15, para 
acompanhar a decisão 
entre Bela Vista e 
Ferroviária.

Arquivo pessoal
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Israel Dias

Matheus Henrique completa 
1 mês de vida, no dia 26 de 
dezembro. Seus pais e seu 
irmão Miguel Antonio, lhe 
dão os parabéns.

Arquivo pessoal Arquivo pessoal



Cintia Camargo
Neste sábado (21), das 8 

às 12h30, no Castolira, será 
realizada a última edição 
em 2013 do projeto Nosso 
Bairro.  O projeto totaliza, 
somando as edições deste 
ano, mais de 5 mil pessoas 
atendidas pelas oficinas pro-
fissionalizantes e aproxima-
damente 15 mil nas demais 
atividades do projeto.

Através do Nosso Bair-
ro, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pretende qualificar 
as comunidades atendidas 
com oficinas básicas de ar-
tesanato e oficinas de lazer, 
dando oportunidade de co-
nhecimento rápido e lucrati-
vo. 

Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, o projeto é uma 
oportunidade de integrar e 
envolver a comunidade lo-
cal, e ainda aumentar a renda 
familiar através da participa-
ção nas mais de 20 oficinas. 
Segundo informações do 
Departamento de Turismo, 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, durante 
o projeto também é dada a 
oportunidade da comunidade 
ter um local de interação, te-
rapia e relacionamento com 
outras pessoas do mesmo 
bairro e bairros vizinhos.

O projeto Nosso Bairro 
já realizou atividades nos 

nosso Bairro encerra 2013 com 
mais de 20 mil pessoas atendidas

seguintes bairros: Arareta-
ma, Cícero Prado/CDHU, 
Cidade Nova, Pasin/Vila 
São José/Mantiqueira e ain-
da nos centros comunitários 
dos bairros Alto do Cardoso 
e Mombaça, onde foram de-
senvolvidas algumas ofici-
nas profissionalizantes.

Entre as muitas ativida-
des deste sábado, o Nosso 
Bairro vai contar com a par-
ticipação da equipe de saúde, 
com a verificação de pressão 
arterial, cadastramento para 
as casas populares, Centro 
de Informações Turísticas, 
Cidade Mirim, recreação e 
lazer da Secretaria de Espor-
tes, brinquedoteca e exposi-
ção das oficinas de artesana-
tos dos alunos.

Ainda será realizado um 
show com a Banda Gold, o 
Rap Nathan, o cover-mirim 
Pepe Jackson e ainda a en-
trega dos certificados aos 
alunos que participaram das 
oficinas.

O projeto Nosso Bairro 
retorna suas atividades no 
próximo ano.

isenção de pedágio será concedida mediante recadastramento
Daniela gonçalves

Os estudantes, militares e 
pessoas com vínculo em-
pregatício em Pindamo-

nhangaba, que utilizam a estrada 
do Atanázio ou a SP-62, e não pos-
suem carro com placa da cidade, 
devem fazer o recadastramento 
para obter o benefício da isenção 
na tarifa do pedágio da estrada do 
Atanazio (que dá acesso ao bairro 

Feital) e SP-62 (localizado próxi-
mo bairro Morumbi).

A solicitação deve ser feita no 
Setor de Protocolo da Prefeitura ou 
na Subprefeitura, em Moreira Cé-
sar, de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

As pessoas com vínculo em-
pregatício devem apresentar cópia 
do documento do veículo, Cartei-
ra Nacional de Habilitação, com-

provante de endereço, da Carteira 
de Trabalho e declaração do RH 
da empresa. No caso de estudan-
tes, são necessárias as cópias do 
documento do veículo, Carteira 
Nacional de Habilitação, compro-
vante de endereço, declaração da 
unidade escolar e, em caso do ve-
ículo estar no nome dos pais, deve 
ser apresentada uma declaração 
reconhecida em cartório, autori-

zando a utilização do veículo.
Os militares da Polícia Fede-

ral, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Ferroviária Federal, Po-
lícia Militar, do Corpo de Bom-
beiros e das Forças Armadas 
precisam apresentar as seguintes 
cópias: documento do veículo, 
Carteira Nacional de Habilitação, 
comprovante de endereço, cópia 
da funcional e declaração da com-

panhia ou batalhão.
A isenção da tarifa também 

vale para pessoas jurídicas. Este 
benefício é concedido àqueles 
que têm veículo financiado em 
sistema de leasing e contrato nes-
te município.

Os pedágios da estrada do Ata-
názio e da SP-62 são liberados para 
os veículos com placas de Pinda-
monhangaba.

alunos desenvolvem pesquisa no ama
Sob a supervisão da pro-

fessora Kátia Mantovani, 
os alunos da Fatec Guara-
tinguetá, Daniel Gonçalves, 
Laura Diniz, Paulo Biscaro e 
César Júnior desenvolveram 

um projeto de pesquisa sobre 
a  estatística no AMA - Abri-
go Municipal de Animais de 
Pindamonhangaba.

O trabalho, que obteve nota 
máxima e foi selecionado para 

ser apresentado aos demais 
alunos, foi elaborado com base 
no tema “A importância da es-
tatística na gestão do AMA e 
sua contribuição para a preser-
vação da Saúde Pública”. 

Na foto, o aluno César entregando o pôster para representante do Abrigo

A Acip - Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba encerrou 
o ano com chave de ouro ao realizar a 
campanha Natal Acip – Tamanho Famí-
lia, sorteando 10 caminhões de prêmios. 
O sorteio acontece no próximo dia 18 de 
janeiro, às 12 horas, na praça Monsenhor 
Marcondes. Lembrando que os cupons 
têm que ser colocados na urna até as 18 
horas, do dia 17 de janeiro. A campanha 
tem como objetivo aquecer ainda mais as 
vendas do comércio durante os meses de 
novembro, dezembro e início de janeiro. 
Foram distribuídos 1 milhão de cupons. 

Serão sorteados dez caminhões, cada 
um contendo os seguintes prêmios: TV 
22” Led, um liquidificador um aparelho 
telefônico Intelbrás, uma lavadora de rou-
pas tanquinho suggar, um forno de micro-
-ondas, um fogão 4 bocas Esmaltec, um 
refrigerador Eletrolux, um rack Artely, 
um conjunto estofado Madri 2 e 3 luga-
res, um grill Mondial, um aspirador de pó 
Britânia, um ferro Britânia, um ventilador 
Mondial, um grill Mondial, um DVD car, 
um armário 6 portas, uma cama Diamante, 
um conjunto de cozinha Luana e um con-
junto de mesa Vitória.

Acip sorteia 10 caminhões de prêmios

O sorteio acontece dia 18 de janeiro, na praça Monsenhor Marcondes

Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

Tribuna do Norte Terceiro caderno

Oficinas de pintura 
estão entre as 
mais procuradas

André Nascimento

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte 14 Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

PORTARIA GERAL N.º4.151, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Declara Facultativo o ponto nas repartições públicas nos dias 23 e 30 de dezembro de 2013, e dá 
outras providências.
                            
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e:

RESOLVE: 

Art. 1º - Declarar FACULTATIVO o ponto nos dias 23/12/13, e 30/12/2013 não havendo expediente 
normal nesses dias.

Art. 2º Os efeitos desta Portaria não se aplicam aos serviços que, por sua natureza e interesse 
público, não possam ser interrompidos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo--

PORTARIA GERAL  N.º 4.147, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações,

R  E  S  O  L  V  E:

1- CONSTITUIR a Comissão Especial para análise da inscrição em Registro Cadastral (CRC).

2- A Comissão será integrada pelos senhores:

-	 ALCINEU	MONT	SERRATO	DE	SOUZA	JUNIOR	–	Oficial	de	Administração	-	Departa-
mento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças

- EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessor de Servi-
ços Técnico – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças

- HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras 
- Secretaria de Finanças

- REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Assessora de Gabinete – Departa-
mento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças

3-  O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.

4 – Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

Pindamonhangaba, de 16 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 946/2013-DLC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.148, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR o Sr. João Carlos Muniz, Diretor do Departamento de Arrecadação, para substituir o Sr. 
Domingos Geraldo Botan, Secretário de Finanças, durante o período em que a mesmo encontrar-
se em férias, de 02 a 11 de janeiro de 2014, respondendo cumulativamente pelo Departamento de 
Arrecadação e Secretaria de Finanças.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 16 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.149, DE 16 DE  DEZEMBRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR o Sr. Diego Thomaz de Oliveira, Assessor Técnico de Meio Ambiente, para substituir o 
Sr. Edargê Marcondes Filho, Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, 
durante o período em que a mesmo encontrar-se em férias, de 02 a 21 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - ecretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ACESSE O SITE: mais emprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro
Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São  Benedito – PIndamonhangaba-SP
ou av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Subprefeitura- Moreira César
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO 
DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR 
DE PINDA/MOREIRA CESAR

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 110/2013 de “Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação escolar”, foi 
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 30/08/2013: 

ATA nº 057/2013 Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

MARCA CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 1.005.001.002333 - AÇÚCAR REFINADO  1,95 COMETA 50.000 

04 CX 1.005.002.014453 - ALIMENTO DE SOJA, SABOR 
BANANA 

2,03 ADES 300 

05 CX 1.005.002.014454 - ALIMENTO DE SOJA, SABOR 
CHOCOLATE 

2,03 ADES 500 

06 CX 1.005.002.014455 - ALIMENTO DE SOJA, SABOR 
COCO

2,03 ADES 300 

13 PC 1.005.002.002481 - BISCOITO DOCE; S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR CHOCOLATE 

4,10 PANCO 15.000 

14 PC 1.005.002.002479 - BISCOITO DOCE; S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR COCO 

3,49 PANCO 15.000 

15 PC 1.005.002.002597 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR MILHO VERDE 

3,95 PANCO 15.000 

16 PC 1.005.002.002480 - BISCOITO DOCE; S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR NATA 
.

3,82 PANCO 15.000 

17 LA 1.005.002.002495 - COMPLEMENTO ALIMENTAR 9,10 NESTLÉ 1.000 

18 UN 1.005.001.002360 - EXTRATO DE TOMATE 3,92 QUERO 25.000 

19 LA 1.005.002.002494 - FARINHA DE ARROZ 9,50 NESTLÉ 1.000 

21 KG 1.005.001.002339 – FARINHA DE TRIGO 2,13 3 COROAS 10.000 

34 PC 1.005.002.014461 Massa para lasagna pré cozida 1,38 GALO 40.000 

35 LA 1.005.001.002337 MILHO VERDE 1,30 PREDILECTA 20.000 

36 FR 1.005.001.002285 OLEO DE SOJA 3,00 VILA VELHA 30.000 

38 KG 1.005.001.002354 TEMPERO ALHO E SAL 3,05 QUE 
APETITE 

5.000 

39 FR 1.005.001.002291 VINAGRE 2,05 BELMONY 4.000 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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ATA nº 058/2013 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA   

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

MARCA CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 CX 1.005.002.014452 - ALIMENTO DE SOJA 
ORIGINAL, EMBALAGEM 01 LITRO, SABOR 
ORIGINAL 

4,55 MAIS VITA 500 

08 CX 1.005.001.002345 - AMIDO DE MILHO 2,34 TEC NUTRI 2.000 

11 PC 1.005.002.002483 - BISCOITO DOCE, S/ RECHEIO, 
TIPO MAISENA 

2,47 ZABET 15.000 

20 KG 1.005.001.002358 - FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA 

3,10 VASCAINA 8.000 

22 KG 1.005.001.002362 - FEIJÃO CARIOQUINHA 4,40 GRANOLAR 60.000 

23 UN 1.005.001.002330 - FERMENTO EM PÓ. 2,64 TRISANTI 1.000 

24 KG 1.005.001.002283 – FUBÁ 1,70 ZANIN 5.000 

25 KG 1.005.001.002346 – GELATINA EM PÓ 5,27 SUSTENTARE 4.000 

26 LT 1.005.001.002370 LEITE 3,05 BONOLAT 100.000 

27 PC 1.005.002.002484 MACARRÃO TIPO AVE MARIA 1,90 GALO 10.000 

28 PC 1.005.002.002485 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 1,90 GALO 20.000 

29 PC 1.005.002.014457 MACARRÃO TIPO 
CARACOLINO 

.

1,90 GALO 20.000 

30 PC 1.005.002.014458 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 
Nº 10 

1,90 GALO 20.000 

32 PC 1.005.002.014460 Macarrão tipo Pena 1,90 GALO 20.000 

37 KG 1.005.001.002338 SAL REFINADO IODADO 1,60 PLUMA 6.000 

ATA nº 059/2013 Empresa: SOCOM ALIMENTOS LTDA. EPP    

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

MARCA CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

10 PC 1.005.002.002598 - BISCOITO SALGADO, RECHEIO, 
TIPO CREAM CRACKER 

1,92 Renata 15.000 

12 PC 1.005.002.002478 - BISCOITO DOCE; S/ RECHEIO 
TIPO MARIA 

2,03 Renata 15.000 

31 PC 1.005.002.014459 MACARRÃO TIPO LETRAS DO 
ALFABETO 

1,93 Galo 10.000 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 

 

Página - 3 

ATA nº 065/2013 Empresa: BRF S.A.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) MARCA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

33 PT 1.005.001.002290 - MARGARINA 3,68 Qualy/Sadia  6.000 

PRIMEIRO ADITAMENTO PARA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2013, FIRMADA COM A EMPRESA 

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ASSINADO EM 23/10/2013. 

Conforme solicitado pela Departamento de Licitação e Compras, por meio do memo nº 715/2013-dlc-hpm, com parecer favorável da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos e homologação do Prefeito em favor da segunda colocada no referido Pregão, inclui-se o item nº 09 à presenta ata, que passa a 
vigorar conforme tabela abaixo: 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

MARCA CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL

09 KG 1.005.001.002361 - ARROZ TIPO "1" 

Grãos de arroz "in natura" provenientes das espécies Oryza 
Sativa, beneficiados, polidos, Tipo - I, coloração clara e 
uniforme. Deverá conter no mínimo 80% do peso dos grãos 
inteiros. Embalagem primária: saco de polietileno 
transparente, resistente, incolor e atóxico, com 
aproximadamente 05 kg, contendo as seguintes informações: 
nome do produto, subgrupo, classe ou categoria, tipo, peso 
líquido, nome ou razão social, endereço e número de registro 
no Ministério da Agricultura do empacotador ou do 
proprietário do produto (quando for empacotado por 
terceiros), Informação Nutricional. 

2,73 PATINI 110.000 

PRIMEIRO ADITAMENTO PARA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2013, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 

110/2013 FIRMADA COM A EMPRESA BRF S.A, ASSINADO EM 29/10/2013. 

O presente termo de aditamento para retificação e ratificação tem por objetivo constar a alteração dos dados da empresa BRF S.A, inscrita no CNPJ sob 
nº 01.838.723/0001-27 para o CNPJ sob nº 01.838.723/0325-92, Inscrição Estadual nº 407.286.631.112, situada na Avenida José Benassi, nº 1300, 
no Bairro de Medeiros, conforme solicitado pela empresa. 

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Autorizamos a veiculação:  

DATA DA VEICULAÇÃO: 20/12/2013 

FORMATO: 2×4 

Domingos Geraldo Botan  
Secretário de Finanças

À
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE” 
Nesta  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 185/2013 de “Aquisição de medicamentos para atenção básica, constantes na relação nacional de 
medicamentos (RENAME)”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 14/11/2013: 

ATA nº 101/2013 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

32 CP 1.002.005.000825 - levodopa 100 mg + benserazida 
25mg comprimido (port. 344/98) 

ROCHE 0,88 7.500 

33 CA 1.002.005.000805 - levodopa 100 mg + benserazida 
25mg por capsula gelatinosa(port. 344/98) 

ROCHE 1,31 16.000 

34 CP 1.002.005.000679 - levodopa 200 mg + benserazida 
50mg por comprimido (port. 344/98) 

ROCHE 0,59 90.000 

43 CP 1.002.005.000270 - propafenona, cloridrato 300 mg 
comprimido 

ABBOTT 2,01 28.000 

ATA nº 102/2013 Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 CP 1.002.005.000813 amoxicilina 500 mg + clavulonato de 
potássio 125 mg por comprimido revestido 

GLAXO 0,539 12.000 

30 CP 1.002.005.000368 - isossorbida, mononitrato 20 mg 
comprimido 

ZYDUS 0,052 640.000 

46 FR 1.002.005.000382 - salbutamol 100 mcg/dose spray 
aerossol frasco com 200 doses 

GLAXO 3,68 360 

ATA nº 103/2013 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

36 CP 1.002.005.000824 - levodopa 250 mg + carbidopa 25mg 
por comprimido (port. 344/98) 

PARKIDOPA 
CRISTÁLIA 

0,28 9.600 

ATA nº 104/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

07 FR 1.002.005.000574 - amoxicilina 250 mg/5ml + clavulonato 
de potássio 62,5 mg/5ml suspensão oral frasco com 75 
ml + copo ou seringa dosadora 

SANDOZ
4,19 1.200 

25 CP 1.002.005.000645 - finasterida 5 mg comprimido  EUROFARMA 0,19 16.000 

47 CP 1.002.005.000556 - sinvastatina 10 mg comprimidos SANDOZ 0,053 260.000 

49 CP 1.002.005.000809 - sinvastatina 40 mg comprimidos SANDOZ 0,13 100.000 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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ATA nº 105/2013 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

11 FR 1.002.005.000633 - budesonida 32 mcg/dose 
suspensão aquosa nasal frasco c/ 120 doses - 6ml 

BIOSINTÉTICA 7,10 3.200 

12 FR 1.002.005.000396 - budesonida 50 mcg/dose 
suspensão aquosa nasal frasco c/ 120 doses – 6 ml 

BIOSINTÉTICA 8,11 5.600 

22 CP 1.002.005.000438 - doxazosina 4 mg comprimido  SANDOZ 0,23 56.000 

26 CP 1.002.005.000716 - hidralazina 25 mg comprimidos NOVARTIS 0,191 64.000 

37 CP 1.002.005.000561 - levotiroxina sódica 100 mcg 
comprimido 

ACHE 0,098 200.000 

38 CP 1.002.005.000442 - levotiroxina sódica 25 mcg 
comprimido 

ACHE 0,082 480.000 

39 CP 1.002.005.000623 - levotiroxina sódica 50 mcg 
comprimido 

ACHE 0,082 440.000 

44 CP 1.002.005.000658 - propiltiouracil 100 mg 
comprimido 

PFIZER 0,46 20.000 

51 CP 1.002.005.000552 - varfarina sódica 5 mg 
comprimidos 

FARMOQUÍMICA 0,07 48.000 

ATA nº 106/2013 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S/A   

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

14 CP 1.002.005.014625 - carbonato de cálcio 1250 mg 
(equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 
vitamina D (colecalciferol) 400 ui por comprimido 

OSTEOFIX
NATULAB

0,50 190.000 

50 CP 1.002.005.000554 - tiamina 300 mg comprimidos  BELVITER 
NATULAB

0,07 224.000 

ATA nº 107/2013 Empresa: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA   

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

29 FR 1.002.003.014566 - hipromelose 5 mg/ml (0,5%) 
solução oftálmica estéril frasco com 10 ml 

ALLERGAN 6,85 2.200 

48 CP 1.002.005.000557 - sinvastatina 20 mg comprimidos SANDOZ 0,055 800.000 

ATA nº 108/2013 Empresa: PORTAL LTDA    

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 CP 1.002.005.000484 - carbonato de cálcio 1.250 mg 
(equivalente a 500 mg de cálcio elementar) por 
comprimido 

TKS 0,084 160.000 

20 FR 1.002.003.000239 - dexametasona 01 mg/ml 
suspensão oftálmica frasco com 5 ml 

ALCON 4,32 1.280 

21 CP 1.002.005.000437 - doxazosina 2 mg comprimido  E.M.S. SIGMA 
FARMA

0,065 72.000 

24 CP 1.002.005.000753 - espironolactona 25 mg 
comprimidos 

E.M.S. S/A 0,079 320.000 

31 FR 1.002.005.000369 - lactulose 667mg/ml solução oral 
frasco com 120 ml 

E.M.S. S/A 6,25 1.440 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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ATA nº 109/2013 Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA     

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
01 CP 1.002.005.000569 aciclovir 200 mg comprimido  PRATI 

DONADUZZI 
0,087 28.000 

02 CP 1.002.005.000837 - aciclovir 200 mg comprimido, 
sendo acondicionado de forma unitarizada, onde cada 
unidade de comprimido seja delimitada por picote, e 
contenha as seguintes informações: nome do princípio 
ativo, dosagem, lote e validade. 

PRATI
DONADUZZI 

0,15 28.000 

04 CP 1.002.005.000571 - alopurinol 100 mg comprimido PRATI 
DONADUZZI 

0,03 64.000 

05 CP 1.002.005.000618 - alopurinol 300 mg comprimidos PRATI 
DONADUZZI 

0,087 56.000 

09 CP 1.002.005.000751 - atenolol 100 mg comprimido  PRATI 
DONADUZZI 

0,031 18.000 

10 CP 1.002.005.000469 - atenolol 50 mg comprimido  PRATI 
DONADUZZI 

0,025 360.000 

18 CP 1.002.005.000161 - ciprofloxacino 500 mg comprimido 
revestido 

PRATI
DONADUZZI 

0,1399 72.000 

19 CP 1.002.005.000834 - ciprofloxacino 500 mg comprimido 
revestido, sendo acondicionado de forma unitarizada, 
onde cada unidade de comprimido seja delimitada por 
picote, e contenha as seguintes informações: nome do 
princípio ativo, dosagem, lote e validade. 

PRATI
DONADUZZI 

0,198 72.000 

40 CP 1.002.005.000562 - losartan 50 mg comprimidos  PRATI 
DONADUZZI 

0,043 2.640.000 

52 CP 1.002.005.000553 - verapamil, cloridrato 80 mg 
comprimidos 

PRATI
DONADUZZI 

0,048 45.000 

ATA nº 110/2013 Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA      

ITEM UNID. 
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 CP 1.002.005.000760 - carvedilol 12,5 mg 
comprimidos 

TORRENT
PHARMACEUTICALS

0,062 360.000 

16 CP 1.002.005.000702 - carvedilol 3,125 mg 
comprimidos 

TORRENT
PHARMACEUTICALS

0,05 400.000 

17 CP 1.002.005.000532 - carvedilol 6,25 mg comprimido TORRENT
PHARMACEUTICALS

0,06 360.000 

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Autorizamos a veiculação:  

DATA DA VEICULAÇÃO: 20/12/2013 

FORMATO: 2×4 

Domingos Geraldo Botan  
Secretário de Finanças  

À
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE” 
Nesta  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 180/2013 de “Aquisição insulinas análogas para atender aos 
pacientes cadastrados no programa de diabetes municipal”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 16/10/2013: 

ATA nº 077/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  LTDA. 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA
VALOR

UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 FR 1.002.005.000710 - insulina 
glargina 100ui/ml frasco com 10ml 

LANTUS SANOFI 
AVENTIS

243,95 1.750 

04 FR 1.002.005.000711 - insulina 
glargina 100ui/ml refil 
(carpule/frasco) de 3ml 

LANTUS SANOFI 
AVENTIS

78,62 6.500 

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 175/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1474/13 DATA PROTOCOLO: 04/10/2013
Nº CEVS: 353800601-211-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 10/12/2014
CNAE:   2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos  RAZÃO SOCIAL:   SOURCETECH QUÍ-
MICA LTDA  CNPJ/CPF:   071.717.938/0001-75  ENDEREÇO: Rua Suíça N°: 3430 COMPLEMEN-
TO:BAIRRO: Água Preta  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12403-610 UF: SP RESP. LEGAL:-
Devanyr Antonio Chesca CPF:037.315.188-80 RESP. TÉCNICO: Ricardo Kooji Teramoto CPF: 
084.781.388-62 CBO: Químico em Geral CONS. PROF.: CRQ N º INSCR.: 04116024 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 176/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1787/13 DATA PROTOCOLO: 09/12/2013
Nº CEVS: 353800601-325-000009-1-4 DATA DE VALIDADE: 10/12/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica RAZÃO SOCIAL:   MIGUEL DURANDE NETO
CNPJ/CPF:   741.074.888-53 (001)  ENDEREÇO: Rua Dr. João Romeiro N°: 238
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-030 UF:SP 
RESP. LEGAL: Miguel Durand Neto  CPF: 741.074.888-53 RESP. TÉCNICO: Juan Monteiro Du-
rand CPF: 327.222.398-33 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 93073 F:SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 177/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA  Nº PROTOCOLO: 1709/13 DATA PROTO-
COLO: 21/11/2013  Nº CEVS: 353800601-863-000021-1-9 DATA DE VALIDADE: 11/12/2014  CNAE:   
8630-5/05 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta  RAZÃO SOCIAL:   TUTIHASHI ASSESSO-
RIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  NPJ/CPF:   007.172.260/0001-93 ENDEREÇO: Rua 
Major José dos Santos Moreira N°: 891  COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque do Ypê MUNICÍPIO: Pin-
damonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Enrico Kanzo Tutihashi CPF: 458.213.488-20  
RESP. TÉCNICO: Enrico Kanzo Tutihashi CPF: 458.213.488-20 CBO: Clínico Geral  CONS. PROF.: 
CRM N º INSCR.: 19.614 UF:SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 178/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA  Nº PROTOCOLO: 1706/13  DATA PRO-
TOCOLO: 20/11/2013  Nº CEVS: 353800601-863-000666-1-3 DATA DE VALIDADE: 12/12/2014  
CNAE:   8630-5/05 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta  RAZÃO SOCIAL: MARIA 
JULIETA ZACCARO FERRO  CNPJ/CPF:  159.400.918/06  ENDEREÇO: Rua Alcides Ramos 
Nogueira N°: 790 COMPLEMENTO: Sala 02 BAIRRO: Socorro  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba 
CEP:12421-010 UF: SP RESP. LEGAL: Maria Julieta Zaccaro Ferro CPF: 150.400.918-06 RESP. 
TÉCNICO: Maria Julieta Zaccaro Ferro CPF: 150.400.918-06  CBO:  CONS. PROF.:  CRM N º 
INSCR.: 92867UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 12/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:179/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0356/13  DATA PRO-
TOCOLO: 28/02/2013  Nº CEVS: 353800601-477-000007-1-0 DATA DE VALIDADE: 11/12/2014 
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las  RAZÃO SOCIAL:   RENATA CEGATTA MARIANO – ME  CNPJ/CPF:   004.302.951/0001-
76  ENDEREÇO: Av. José Augusto Mesquita N°: 155  COMPLEMENTO: BAIRRO: Moreira César  
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12440-010 UF: SP  RESP. LEGAL: Renata Cegatta Mariano 
CPF: 294.531.208-55  RESP. TÉCNICO: Renata Cegatta Mariano CPF: 294.531.208-55  CBO: 
Farmacêutico em Geral CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 43209 UF:SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 11/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 180//13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA  Nº PROTOCOLO: 1360/12 DATA PROTO-
COLO: 06/11/2012  Nº CEVS: 353800601-863-000544-1-0 DATA DE VALIDADE: 13/12/2014 CNAE:   
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta  RAZÃO SOCIAL:  AMW SERVIÇOS MÉDI-
COS S/S LTDA  CNPJ/CPF:   011.959.560/0001-94  ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira 
N°: 866 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 
UF: SP RESP. LEGAL: Marcos Antônio Minicucci CPF: 072.501.378-83  RESP. TÉCNICO:  Marcos 
Antônio Minicucci CPF: 072.501.378-83 CBO:  Médico Ortopedista CONS. PROF.: CRMN º INSCR.: 
76.062 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 181//13
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1328/12DATA PROTOCOLO: 01/11/2012  Nº CEVS: 353800601-863-000149-1-5 
DATA DE VALIDADE: 13/12/2014  CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares  RAZÃO SOCIAL:  MARCOS ANTONIO MINICUCCI 
CNPJ/CPF:   072.501.378/83  ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 866 COMPLE-
MENTO: BAIRRO: São Benedito  MUNICÍPIO:  Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LE-
GAL: Marcos Antônio Minicucci CPF: 072.501.378-83  RESP. TÉCNICO: Marcos Antônio Minicucci CPF: 
072.501.378-83  CBO: Médico Ortopedista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 76.062 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 182//13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0508/13 DATA PROTOCOLO: 03/04/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000446-1-0 DATA DE VALIDADE: 13/12/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica RAZÃO SOCIAL:  LUIS GUILHERME SCAVONE DE 
MACEDO CNPJ/CPF:   214.789.028/68  ENDEREÇO: Rua Dr. João Romeiro N°: 176 COMPLE-
MENTO: BAIRRO: Centro  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-030 UF: SP RESP. 
LEGAL: Luiz Guilherme Scavone de Macedo  CPF: 250.039.008-05  RESP. TÉCNICO: Luiz Gui-
lherme Scavone de Macedo CPF: 250.039.008-05 CBO: Cirurgião Dentista  CONS. PROF.: CRO N 
º INSCR.: 66701 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 183//13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1604/13 DATA PROTOCOLO: 31/10/2013 Nº CEVS: 353800601-931-000032-2-0 
DATA DE VALIDADE: N/A  CNAE:   9313-1/00 Atividades de condicionamento físico RAZÃO SO-
CIAL:   ESTUDIO MULIER LTDA ME  CNPJ/CPF:   017.824.832/0001-25 ENDEREÇO: R u a 
Dr. Bicudo Leme N°: 386  COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba 
CEP: 12400-180 UF: SP RESP. LEGAL: Silvia Aparecida de Almeida Prado CPF: 060.578.828-65  
RESP. TÉCNICO: Diva Maria da Silva Rocha CPF: 081.054.578-06 CBO: Professor de Edu-
cação Física CONS. PROF.: CREF N º INSCR.: 078970-G UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências,	ficando,	inclusive,	sujeito	(s)	ao	cancelamento	deste	documento.

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013



Tribuna do Norte 15Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

LEI Nº 5.603, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
Prorroga o prazo para repasse das subvenções de recursos provenientes de verbas estaduais e 
federais referentes ao exercício de 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para repasse das subvenções de 
recursos provenientes de verbas estaduais e federais, previstas na Lei nº 5.511, de 05 de março de 
2013, até 28 de fevereiro de 2014.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 200/2013

Processo Seletivo de Gestor Regional, Gestor de Unidade

e Assessor Lúdico Pedagógico. 

Apuração dos Votos em 19/12/2013 de acordo com  

portaria publicada em 10/12/2013. 

Gestor Regional 

 NOME RG VOTOS 

01 ANA CLAUDIA SILVA PINHEIRO 21.929.019-2 24 
02 AUXILIADORA RITA DE TOLEDO 16.894.585-X 21 
03 DANIELE MONTEIRO CORREARD 29.876.626-7 106 
04 IONE DE ALMEIDA BARBOSA 19.912.284-2 46 
05 IRENE RIBEIRO DE AGUIAR MELLO 20.970.171-7 84 
06 LUCIANA DE OLIVEIRA FERREIRA 23.346.489 208 

07 MÁRICA FERNANDES LIMA SILVA 23.445.426-X 92 
08 MARTA DO NASCIMENTO BICHO FREITAS 19.211.238 77 
09 ROSANA BALBINA CONCEIÇÃO NARESSI 20.697.412 34 
10 SUELI DE PAULA DUARTE DE OLIVEIRA 14.790.780-9 13 

Gestor de Unidade 

 NOME RG VOTOS 

1.  ADRIANA ALEXANDRINA NOGUEIRA MIRANDA 
PICCA 

20.204.169-4 06 

2.  ADRIANA CRISTINA PEREIRA VASCONCELOS 
RIBEIRO 

22.056.825 08 

3.  ADRIANA TORRES ROTH 18.039.334-0 16 
4.  ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA MACEDO 19.487.571 13 
5.  ANA LÚCIA COUTO AIRES 22.101.567 09 
6.  ANA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA 20.606.791 05 
7.  ANA LÚCIA RODRIGUES MORAIS 18.039.418 10 
8.  ANA LUIZA DA SILVA BERNARDO 26.194.900-7 05 
9.  ANA LUIZA SEBASTIÃO LIMA ANDRADE 27.962.432-3 03 
10.  ANA MARIA CAETANO DO SANTO 28.583.762-X 06 
11.  ANDREA FONSECA DE OLIVEIRA 27.221.458-9 07 
12.  CARLOS JOSÉ LAURINDO LEMES 18.044.495 11 
13.  CARMEN LÚCIA AGOSTINHO 23.802.945-1 13 
14.  CARMEN SILVIA FERREIRA MARTINS 15.525.701 09 
15.  CATARINA RODRIGUES DE ARAUJO PRADO 27.961.259-X 14 
16.  CÉLIA REGINA ASCENÇO 10.936.381 20 
17.  CLAUDIA DOS SANTOS BOLSON 28.628.450-9 18 
18.  CLAUDIA INÊS DOS SANTOS 22.592.105-4 29 
19.  CRISTIANE CARNEIRO GARCEZ 32.666.153-0 10 
20.  CRISTIANE DONIZETI DE OLIVEIRA 29.293.890-1 01 
21.  CRISTINA MIRANDA NORBERTO 25.092.701-9 10 
22.  DANIELA DA SILVA PAULA 32.992.551-9 09 
23.  DANIELLA ESTEFANIA PEREIRA MIRANDA 23.445.274-2 14 
24.  DENISE SANNINO MARCONDES 30.466.829-1 13 

25.  EDMA CARDOSO BACELAR SILVA 417.378 - RO 14 
26.  ELAINE APARECIDA ANTUNES 45.245.962-X 02 
27.  ELAINE CRISTIANE CINACHI SANTOS 27.949.304-6 09 
28.  ELAINE DE ABREU PROLUNGATTI 27.126.837-2 17 
29.  ELISA APARECIDA DA SILVA CONSTANTINO 7.801.628 31 

30.  ELISA MARIA DE MELO DUQUE 25.196.263-5 10 
31.  ELIZABETH ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA 41.614.211-4 04 
32.  ELIZABETY APARECIDA GONÇALVES LÚCIO 23.709.384-4 06 
33.  FLAVIA REGINA CAMPOS ASSIS 30.708.078 08 
34.  IDA HEBE DA COSTA SIMPLÍCIO 17.435.082 23 
35.  JULIA DE CARVALHO VIEIRA GUIMARÃES 43.735.466-0 01 
36.  KATIA ELIZA FERREIRA PEDRO DE ANDRADE 25.195.729-9 02 
37.  LETICIA APARECIDA DE SOUZA PEDROSO 

BENTO 
27.962.706-3 23 

38.  LUCIANA AMADEI DE SOUZA FONSECA 18.225.298 09 
39.  LUCIANA PENINA TEIXEIRA 32.264.607-8 06 
40.  LUCIANA SIMONETTI GARCIA DOS SANTOS 18.378.294 11 
41.  LUCIMARA DE JESUS SANTOS RIOS 32.838.095-7 10 
42.  MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES 25.957.733-9 04 
43.  MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA 26.875.160-2 14 
44.  MARIA BENEDITA DE FARIA 20.697.359 08 
45.  MARIA HELENA DE MELO RESENDE 15.705.476 10 
46.  MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES 21.928.809 03 
47.  MARIA SUZILEI DA SILVA FERREIRA 17.627.529 14 
48.  MARILUCI ALCIDES CAMPOS 30.236.289-7 08 
49.  MIRIAM ALVES DA SILVA 27.961.266-7 17 
50.  NATHALI DE PAULA GARCIA DA SILVA 41.633.832-X 01 
51.  PATRICIA BITTENCOURT  TELES DO PRADO 30.709.380-3 23 
52.  PATRÍCIA CAMPOS 23.345.366-0 11 

LEI Nº 5.602, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
Autoriza a criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros benefícios às sociedades empresariais que 
vierem a se instalar no Município e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. lº. As sociedades empresariais, que se instalarem no Município de Pindamonhangaba, poderão receber incentivos 
fiscais e outros benefícios, nos termos da presente Lei e do seu respectivo Regulamento.
§ 1º. Os incentivos fiscais enunciados nesta Lei compreendem a isenção de tributos municipais.
§ 2º. A concessão das isenções dos tributos municipais será graduada de cinco (05) a quinze (15) anos, obedecidas às 
exigências e condições constantes desta Lei e de seu regulamento. 
Art. 2º. A concessão dos incentivos fiscais e dos demais benefícios previstos nesta Lei levará em conta, prioritariamente, 
os seguintes fatores:
a) geração de empregos;
b) o faturamento previsto para os primeiros cinco (05) anos de atividade das sociedades empresariais;
c) natureza da matéria prima;
d) valor do investimento;
e) destinação final do produto;
f) participação comunitária prevista por parte da empresa a ser instalada.
Parágrafo único. Serão condições indispensáveis para fazer jus aos incentivos e aos benefícios desta Lei que as socieda-
des empresariais respeitem os seguintes fatores:
a) não desenvolva atividade poluente;
b) mantenha, desde a sua instalação, pelo menos 80% (oitenta por cento) de seu quadro funcional composto por pessoas 
residentes no Município de Pindamonhangaba, exceto no tocante àquelas funções que exijam mão-de-obra especializada 
não disponível no Município.  
Art. 3º. Havendo sociedade empresarial interessada em se instalar no Município, caberá à Secretaria Desenvolvimento 
Econômico orientá-las quanto à localização tendo em vista os Pólos Industriais já existentes e ou Distrito Empresarial a 
ser implantado.
Parágrafo único. No caso da sociedade empresarial apresentar à Prefeitura projeto, do qual conste sua localização fora 
dos Pólos Empresariais ou do Distrito Empresarial, o Executivo deliberará sobre a conveniência e ou oportunidade de 
desapropriação nos termos do Plano Diretor. 
Art. 4º. O Município poderá doar às novas sociedades empresariais, que venham a se instalar em Pindamonhangaba, as 
áreas necessárias a sua localização, desde que comprovado o interesse público para instalação.
Parágrafo único. Toda doação de área para instalação de empresas, deverá ser enviada para apreciação e aprovação do 
Legislativo Municipal.
Art. 5º - As sociedades empresariais que vierem a se instalar ou se expandirem no Município gozarão dos incentivos fiscais 
e financeiros cumpridas às condições estabelecidas na presente lei.
§1º Serão beneficiadas com os incentivos previstos nesta Lei, as sociedades empresariais que se instalarem no Município 
em imóveis próprios ou de terceiros.
§2º As sociedades empresariais que transferirem suas atividades à imóveis já edificados no Município poderão gozar dos 
benefícios fiscais, se enquadrarem-se nas exigências contidas na presente Lei, comprovado que não se trata de simples 
alteração de razão social ou de proprietário.
§3º As sociedades empresariais que alterarem a razão social ou em caso de venda não serão beneficiadas na isenção 
estabelecida na presente lei.
§4º Para os fins de concessão dos benefícios desta Lei, equipara-se a sociedade empresarial o empresário individual, 
desde que preenchidos os critérios estabelecidos na presente lei.
§5° As sociedades empresariais beneficiadas com os incentivos fiscais de que trata esta Lei terão reduzidas as alíquotas 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ao mínimo legal permitido na legislação federal.
§6º O ISSQN será estendido às empresas prestadoras de serviços que forem contratadas pelas sociedades empresariais 
contempladas pelo benefício somente aos serviços relacionados à instalação de novas unidades ou ampliação das em-
presas já beneficiadas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 2º desta Lei.
Art. 6º. Fica estabelecido que a empresa donatária, a partir da Lei pela qual recebeu doação, terá o prazo de 2 (dois) anos 
para iniciar suas atividades no Município e até 10 (dez) anos para concluir as obrigações assumidas; no caso de descum-
primento será executada a retrocessão ao patrimônio municipal, incorporando as benfeitorias nela edificadas.
§ 1º Na escritura de doação constarão as obrigações que deverão ser cumpridas pela empresa donatária e o prazo de 
conclusão, sob pena de reversão.
§ 2º Os prazos estabelecidos na escritura de doação, poderão ser alterados, por decisão do Executivo Municipal, após 
prévia autorização do Legislativo, desde que devidamente justificado pela empresa donatária, decorrentes de crises eco-
nômicas.
Art. 7º. As empresas societárias já instaladas no Município poderão usufruir os incentivos e benefícios previstos nesta Lei, 
desde que efetivem ampliações em sua capacidade de produção, promovam aumento de seu efetivo e se enquadrem nas 
exigências previstas na presente lei, equiparando-se as indústrias já instaladas.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, os benefícios serão proporcionais à ampliação, na forma a ser 
regulamentada por decreto.
Art. 8º. Esta Lei entra, em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 
5.344, de 13 de março de 2012.    
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 194/2013
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53.  PERCÍLIA JAQUELINE PLÁCIDO DE LIMA 25.554.928-3 10 
54.  PRISCILA CUNDARI DE MELO 24.688.205-0 03 
55.  ROSALIA DE FATIMA SANTOS QUEIROZ M-1.036.563 09 
56.  ROSALINA DE FATIMA DOS SANTOS PICOLO 26.438.990-6 11 
57.  ROSELAINE MOREIRA DE ALMEIDA 23.573.328-3 20 
58.  ROSELEINE CAMPOS DE ARAUJO CALDAS 19.487.505 06 
59.  ROSELI DOS SANTOS BARBOSA 30.474.811-0 14 
60.  ROSEMAR APARECIDA SILVA 21.219.909 15 
61.  SANDRA MARIA MONTEIRO CANDIDO 12.931.050 10 
62.  SANDRA REGINA DOS SANTOS DE PAULA 23.711.932-8 03 
63.  SOLANGE ARANTES CORREA 13.722.475 03 
64.  SOLANGE PESSOTTI DE ALMEIDA FALTA RG 12 
65.  SORAIA SILVA DE PAULA GONÇALVES 23.570.533-0 14 
66.  SUZETE LAURENA DE OLIVEIRA SANTOS 13.650.759 06 
67.  TANIA MARA BENTO RODOLFO 29.456.439-1 05 
68.  TATIANE REGINA JOANA FERREIRA DOS 

SANTOS 
29.961.117-6 10 

69.  THAYLA CATALINA ZARZUR LOPES 28.163.666-7 08 
70.  VALÉRIA ALVES DOS SANTOS 17,627.977 11 
71.  VANIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE 11.210.073 03 
72.  VILDA MÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE GOMES 25.554.470-4 02 
73.  VIVIAN FIGUEIREDO ZÁCCARO PERRONI LUZ 32.993.224-X 13 

Assessor Lúdico Pedagógico 

 NOME RG VOTOS 

01 ANA CATARINA MARCON 29.456.491-3 38 
02 ANA PAULA SILVA DE SOUZA 26.195.469-6 58 
03 ELAINE GRAZIELI GARCIA DE ANDRADE 25.565.314-1 62 
04 FABIOLA QUEIROZ 28.357.472-0 87 

05 JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA 20.701.677 95 
06 JULIETA MARIA DA SILVA 41.071.867-1 64 
07 LOANA COSTA SCUSSEL 43.964.825-7 34 
08 MARIA DULCINA MONTEIRO FRANÇA EUGENIO 8.140.211-9 64 
09 ROCHESTER DE ANDRADE LIMA 32.444.472-9 67 
10 VALÉRIA MARIA DE OLIVEIRA 25.554.606-3 63 

PORTARIA GERAL Nº 4.150, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
¬  
Art. 1º Ficam suspensas as declarações e autorizações emitidas até 31 de dezembro de 2012, 
acerca do descarte de material de resíduos sólidos inertes em aterro licenciado do Município de 
Pindamonhangaba. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes 
Secretário de Governo e Integração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador 
MartiM Cesar

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Janio ardito Lerario

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador FeL ipe 
César - FC

Na sessão do dia 16 de 
dezembro, foi aprovado, por 
unanimidade, o Projeto de Lei, de 
autoria do vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), que “Estabelece 
diretrizes a serem observadas na 
formulação da Política Municipal 
de Atendimento às Pessoas com 
Transtorno Invasivo do Desen-
volvimento – AUTISMO”.

O Autismo é um termo geral 
utilizado para descrever um 
grupo de transtornos de desenvol-
vimento do cérebro, conhecido 
como “Transtornos do Espectro 
Autista” (TEA). Os “TEA” são 
um conjunto de manifestações 
que afetam o funcionamento 
social, a capacidade de comuni-
cação, implicam em um padrão 
restrito de comportamento e 
geralmente vem acompanhado 
de deficiência intelectual. Em 
comum, as pessoas que fazem 
parte dos “TEA” apresentam difi-
culdades em entender as regras de 
convívio social, a comunicação 
não verbal, a intencionalidade do 
outro e o que os outros esperam 
dela. 

O diagnóstico do Autismo 
baseia-se na história de vida do 
paciente, no comportamento 
observado em diversas situações 
e em testes educacionais e psico-
lógicos. Como os sintomas do 
Autismo variam, as vias para a 
obtenção do diagnóstico também 
variam. Em algumas crianças 
são identificados atrasos no de-
senvolvimento antes delas serem 
diagnosticadas com Autismo e 
assim podem receber intervenção 
precoce ou serviços de educação 
especial.

A implantação da Lei, se-
gundo o Dr. Marcos Aurélio “é 
importante porque, quanto mais 
cedo for feito o diagnóstico, 

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou a Indi-
cação 1183/2013, solicitando 
ao prefeito estudos visando a 
implantação de um restaurante 
municipal para os servido-
res da administração direta, 
fundacional e da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, nos mesmos moldes do 
que foi implantado na cidade 
de Osasco. De acordo com o 
vereador, este restaurante vai 
proporcionar ao funcionário 
público municipal uma ali-
mentação mais regrada, com 
melhores valores nutricionais, 
e mais qualidade de vida.

Benefício a entidades 
sociais e associações
de bairros 
O vereador Felipe César 

– FC apresentou o Projeto 
de Lei 168/2013, que prevê 
a publicação a título gratuito 
de documentos oficiais de en-
tidades assistenciais e associa-
ções de bairros, devidamente 
constituídas no jornal 
Tribuna do Norte, per-
tencente à Fundação 
Dr. João Romeiro. O 
vereador justifica seu 
projeto no fato de as 
entidades assistenciais 
e a associações de 
bairros, muitas vezes 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) agradece ao prefeito 
Vito Ardito pelo atendimento 
a sua Indicação 869/2013 e 
Requerimento Nº 1962/2013, 
referentes ao levantamento de 
Débitos dos Impostos Mu-
nicipais (ISS e IPTU), para 
possível Anistia de Créditos 
Tributários no Município de 
Pindamonhangaba.

Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim Cesar 

alerta sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU e 
comunica que o prazo para 
descontos e anistia de mul-
tas e juros de mora sobre os 

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
faz uma análise de seu primeiro 
ano de mandato como Vereador 
no município de Pindamonhan-
gaba, e se mostra feliz pelo 
trabalho realizado em 2013, e 
ressalta que vai continuar lutan-
do e trabalhando para defender 
os direitos da população, para 
que todos os munícipes de nossa 
cidade possam saber o real pa-
pel de um legislador dentro da 
Câmara de Vereadores.

Dentre suas conquistas 
estão:

- A construção do CAT – 
SESI e a aprovação do Projeto 
de Lei que autoriza o Executivo 
a realizar doação de área, com 
encargos para o SESI - Serviço 
Social da Indústria, que conta 
com uma formação continuada 
dos profissionais da educação 
e um conteúdo mais amplo e 
diversificado junto aos alunos.

- Aprovação da emenda 
modificativa ao Projeto de 
Lei nº 23/2013 que autorizou 
a concessão de bolsas para o 
Ensino Superior presencial e a 
distancia, para alunos residentes 

Felipe César – FC quer a 
implantação de restaurante 
para funcionários municipais

não terem condições de arcar 
com os custos de suas publi-
cações, onerando as mesmas, 
que em muitos casos, não 
possuem renda suficiente para 
se manter.

Divulgação de 
listagem de pacientes 
que aguardam consultas
O vereador Felipe César 

– FC é autor do Projeto de 
Lei 158/2013, que está em 
tramitação, e Dispõe sobre a 
divulgação de listagem dos 
pacientes que aguardam por 
consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede 
pública do município. O 
vereador quer, de modo que 
seja garantido a privacidade 
dos pacientes, a divulgação de 
maneira mais clara, a posição 
de espera dos munícipes que 
aguardam por uma consulta 
com especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública do 
município.

O vereador Felipe César – FC deseja 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 

a toda a população Pindamonhangabense

Projeto sobre o Autismo 
do Dr. Marcos Aurélio é 
aprovado por unanimidade

menores serão os prejuízos para 
o desenvolvimento do autista e, 
com a realização de um trata-
mento adequado, a qualidade de 
vida da pessoa com Autismo será 
muito melhor”.

Dr. Marcos Aurélio
deseja Boas Festas 
a toda população
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio, agradece toda a população 
de Pindamonhangaba pelo apoio 
recebido durante todo o ano 
de 2013.Este primeiro ano do 
segundo mandato do edil teve, 
como foco principal, a luta pela 
melhoria da saúde dos munícipes 
e importantes reivindicações 
como a construção do Pronto 
Socorro Infantil, a construção da 
Creche do Idoso e a contratação 
de mais médicos e psicólogos. 
“A saúde da população é, cada 
vez mais, a minha prioridade, 
e continuaremos batalhando 
para que todos de Pinda tenham 
uma melhor qualidade de vida”, 
enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.

“Minha família, minha equi-
pe de assessores e eu, desejamos 
à todos Boas Festas e um Ano 
Novo de muitas realizações e 
prosperidade!”

Vereador dr. MarCos auréL io

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Professor Osvaldo 
faz um balanço do seu 
primeiro ano de mandato

em Pindamonhangaba.
- Foi um dos autores do 

Projeto de Indicação 15/2013 
que dispõe sobre a criação de 
Projeto de Escola de Excelência 
Esportiva, que foi enviado ao 
executivo no dia 16/10/2013.

- Foi membro da mesa jul-
gadora que escolheu o cardápio 
da Alimentação Escolar dentro 
do nosso município.

- Presidiu a Sessão em co-
memoração à Semana de Mo-
bilização Social pela Educação 
no dia 16//09/2013

-  A construção das Galerias 
de Águas Pluviais do bairro 
Marieta Azeredo, que através 
do requerimento nº 137/2013 e 
de diversas visitas ao subpre-
feito de Moreira César Manoel 
Pereira Santos, rapidamente se 
prontificou em realizar as obras 
no bairro.

- A solução para as enchentes 
ocorridas no bairro do Carango-
la, com a construção de uma vál-
vula de retenção, a interligação 
das galerias e a ampliação das 
bocas de lobo e ramais.

- Recapeamento de toda 
extensão da avenida Luiz 
Dumond Villares, através do 
requerimento 679/2013.

- Calçamento em toda a 
extensão da avenida Dr. Nélson 
Guaragna, no anel viário próxi-
mo ao Tenda.

- Regularização do Pedágio 
da SP-62 que liga Pindamo-
nhangaba ao distrito de Moreira 
César, Dentre muitos outros.

O professor Osvaldo Ma-
cedo Negrão ressaltou que os 
trabalhos continuarão e conta 
com a colaboração de toda a po-
pulação para juntos realizarem 
a fiscalização do Poder Público 
de nossa cidade.

Vereador proFessor osVaLdo

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Martim Cesar agradece 
prefeito por atender 
solicitação de anistia fiscal

débitos em divida ativa no 
município, ocorre entre os 
meses de dezembro/2013 a 
março de 2014. “O munícipe 
deverá se dirigir à Prefeitura 
e a Subprefeitura munido dos 
documentos originais e có-
pias do RG, CPF, e o carnê de 
IPTU. “O desconto e a anistia 
de multas e juros variam de 
acordo com uma tabela que 
leva em consideração o débito 
e a forma que será efetuado 
o pagamento do mesmo, 
podendo em alguns casos 
chegar a até 95%, em outro, 
o contribuinte poderá quitar 
o valor em até 30 parcelas”, 
alerta Martim Cesar.

Mensagem 
de Boas Festas 

do Vereador Cal

“De tudo só ficam três coisas: A certeza de que estamos 
sempre começando. A certeza de que é preciso continuar.
A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar.
Portanto devemos fazer da interrupção um novo caminho.
Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada.
Do sonho uma ponte. Da procura, um encontro. 

(Fernando Pessoa)

No encerramento de mais um ano, externo os meus 
sinceros Votos de um Feliz Natal e que 2014 seja um ano
de Paz, Sucesso, Saúde e Prosperidade para todos nós!

Vereador José Carlos
Gomes “Cal” e família 

Dezembro de 2013

O Vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB) faz um 
balanço do primeiro ano do 
seu 7º mandato e agradece 
a Administração Municipal 
pelos pedidos atendidos 
ao longo de 2013. Para o 
parlamentar, é de extrema 
importância essa ligação 
com a população, afinal o 
Legislativo representa um 
canal com a sociedade. 

“Os munícipes fazem 
suas reivindicações, e nós 
elaboramos os projetos, 
indicações, enfim, tudo que 
é de competência do Legis-
lativo, e cobramos a atenção 
do Prefeito; e isso tem dado 
bons resultados”, destacou.

De acordo com o vereador , 
assim como é importante pedir, 
também é importante agradecer. 
Janio explicou que, entre as 
reivindicações atendidas, estão: 
colocação de lombadas; pinturas 
de sinalização de solo; instalação 
de semáforos em diferentes pontos 
da cidade; operação tapa-buracos, 
entre outras coisas.

Segundo o vereador, os pedidos 
atendidos visam trazer segurança 
e bem estar a população. “Estes 
buracos vem causando danos nos 
veículos, sem contar dos riscos  
aos motocicletas e pedestres”, 
enfatizou.

Escola COIN
Uma importante solicitação 

do vereador Janio que foi atendida 
pela Administração Municipal foi a 
lombada em frente a Escola COIN. 
“Nós fizemos a indicação à Admi-

Vereador Janio agradece a 
Administração Municipal pelos 
pedidos atendidos em 2013

O vereadOr apresentOu diversas 
reivindicações cOm O intuitO de prOmOver 

a segurança e O bem estar da pOpulaçãO

nistração, em nome dos moradores, 
professores e pais de alunos, que 
entenderam a gravidade e a falta 
de segurança neste local devido ao 
grande movimento, principalmente 
nos horários de entrada e saída dos 
alunos na escola. 

Sabesp
Janio também agradece a es-

tatal governamental Sabesp que 
atendeu todas as solicitações. “É 
muito importante para nós que 
ocupamos um cargo público, re-
ceber uma atenção como esta que 
a Sabesp nos oferece, uma vez 
que nossos pedidos, por pequeno 
que seja, são em favor  de nossa 
população, visando melhorar a 
qualidade de vida e contribuir com 
a segurança de todos; agradeço a 
atenção e o pronto atendimento da 
Sabesp”, acrescentou o vereador.
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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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA 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 3644-2281

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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VereAdor mAgrão

VereAdor professor eriC

VereAdor roderley miotto

VereAdor toninho dA fArmáCiA
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) solicitou melhorias 
nos pontos de ônibus que aten-
dem ao Shopping Pátio Pinda e 
ficam na Rodovia SP-062. Os 
requerimentos foram apresen-
tados na 44ª Sessão Ordinária 
da Câmara, na segunda-feira, 
dia 09, aprovados e encami-
nhados à Prefeitura, com cópia 
à empresa Viva Pinda.

O requerimento 3176/2013 
solicita cobertura para os dois 
pontos de ônibus, que atendem 
a ida e a volta dos coletivos, já 
que, por enquanto, todos que 
aguardam a condução ficam 
esperando debaixo de sol ou 
de chuva. “O Shopping foi 
uma conquista muito grande 
para a cidade, mas precisamos 
estar atentos aos detalhes que 
fazem toda a diferença para a 
população. Tanto os visitantes 
quanto os funcionários das 
lojas enfrentam esse problema 

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) deseja a toda a 
população de nossa cidade um Santo Natal e um Ano Novo 
repleto de Paz e Esperança.

Aproveita a oportunidade para agradecer a todos que 
colaboram com as ações sociais da Associação Comunitária 
Santo Antônio dos Pobres, que há 28 anos está sempre ao 
lado dos mais necessitados e menos favorecidos de nosso 
município.

“Obrigado do fundo do meu coração e se Deus assim 
permitir, estaremos juntos em 2014, pois esta é nossa mis-
são, ajudar sempre aqueles que mais necessitam. Deus lhes 
pague!”, agradece o vereador Toninho da Farmácia.

“O Na ta l 
não é apenas 
uma data para 
dar e receber 
presentes.  É 
hora de amar 
e não de odiar. 
Hora de deixar 
as desavenças 
de lado e per-
doar as pessoas. De ter fé em Deus e acreditar no próximo 
e também em um mundo melhor para termos cada dia mais 
esperança de um futuro melhor para todos, com igualdade, 
pois todos nós somos iguais, todos somos filhos de Deus”. 

Toninho da Farmácia

Toninho da 
Farmácia deseja a 
todos um Feliz Natal 

Roderley Miotto pede 
melhorias nos pontos 
de ônibus do Shopping

enquanto esperam o ônibus 
para voltar para casa”, garantiu 
o vereador.

Além dos abrigos nos pon-
tos, Roderley Miotto também 
mostrou-se preocupado com 
a segurança na Rodovia Wa-
shington Luís, pois a parada do 
ônibus que faz o sentido bairro 
x Centro acaba atrapalhando 
os carros e os ciclistas. Com 
o Requerimento 3173/2013, 
o parlamentar pede a constru-
ção de um recuo na rodovia. 
“Além de parar sobre a faixa de 
pedestres, o ônibus bloqueia a 
ciclovia, obrigando os ciclistas 
a transitarem pela calçada ou 
pela rodovia. Mesmo os carros 
têm que desviar e, se todos 
tiverem que passar ao mesmo 
tempo, vai faltar espaço e po-
demos ter um acidente sério. 
Tudo isso pode ser resolvido 
com um recuo da parada de 
ônibus”, afirmou Roderley.
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Na última sessão de 2013, rea-
lizada nesta segunda-feira, dia 16, o 
vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS) solicitou – por meio 
de requerimentos verbais - ao Execu-
tivo que adote providências urgentes 
para realizar vistoria, através do 
Departamento da Vigilância Sanitá-
ria, na Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba e reiterou o 
requerimento nº 2.683/2013, pedindo 
vistoria também no Pronto-Socorro.

O vereador havia protocolado o 
requerimento nº 2638/2013 no dia 
14 de outubro, solicitando a visto-
ria para o PS, devido às inúmeras 
reclamações do péssimo estado dos 
banheiros, das pinturas defasadas 
e de equipamentos enferrujados. 
Porém, este requerimento ainda 
não havia sido atendido pelo órgão 
responsável.

Agora, após receber nova de-
núncia de uma munícipe, que relata 
diversas irregularidades na Clínica 
Médica da Santa Casa, entre elas, o 
atendimento desumano; as péssimas 
condições de higiene do local com 
odor insuportável de fezes, urinas; a 
falta de ventilação; a falta de limpeza 
dos banheiros com sanitários sujos, 
entupidos, lençóis usados jogados 
no chão; paredes dos banheiros com 
limos, metais dos banheiros (barras 

Magrão pede urgência para 
vistoria da Vigilância Sanitária 
na Santa Casa e Pronto-Socorro

PreocuPado com a situação anormal,
vereador requereu, na última sessão de 2013, 

rigorosa fiscalização nestes dois órgãos da saúde

de apoio) enferrujados e etc, o verea-
dor fez uso da Tribuna e reivindicou 
urgência na vistoria da Vigilância 
Sanitária, que seja feita dentro do 
prazo regimental, que é de 15 dias.

“Está havendo descaso com 
os munícipes que necessitam do 
atendimento da Santa Casa via SUS, 
principalmente os que pleiteiam vaga 
na UTI. Cabe à Vigilância Sanitária 
a fiscalização dos estabelecimentos 
hospitalares, a fim de que seja ga-
rantida a preservação da limpeza e 
da higiene desses locais, evitando 
a proliferação de doenças. Vamos 
aguardar a vistoria e os relatórios 
para tomarmos as medidas cabíveis”, 
conclui o vereador Magrão.

lençol jogAdo no Chão sujo 
de fezes e urinA

VAso sAnitArio e p iso sujos, 
l ixe irA trAnsbordAndo l ixo

Ricardo Piorino participa 
de encontro com Portadores 
de Necessidades Especiais

“foi um dia muito esPecial Para todos”

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

riCArdo piorino e zé Aurélio, nAs fotos 
AbAixo, os momentos do enContro

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, vere-
ador Ricardo Piorino (PDT) 
participou neste sábado, dia 
14, no bairro do Pinga, de um 
encontro com os Portadores 
de Necessidades Especiais 
(PNE) residentes no mu-
nicípio. Durante o evento, 

Piorino teve a oportunidade 
de dialogar com os PNEs e 
conhecer mais a realidade 
destes cidadãos e cidadãs 
de nossa cidade. 

Demonstrando total apoio 
e sintonia com esses PNEs, 
Piorino disse ter ficado sensi-
bilizado com os pedidos e so-
licitações destas pessoas. Por 
mais de 1 hora, o vereador 
ouviu atentamente as neces-
sidades destas pessoas que 
têm uma força especial para 
viver e querem contribuir 
para melhorar as condições 
de acessibilidade em Pin-
damonhangaba. “Agradeço 
o convite feito pelo amigo 
“Zé Aurélio” e aproveito 
para parabenizá-lo por mais 
este ato de grandeza. Trata-
se de uma pessoa especial 
para nossa cidade, da qual 
tenho um carinho especial”, 
afirmou o vereador.

Na última sessão ordinária, 
dia 16, o vereador Professor 
Eric fez a leitura do ofício 
enviado pelo prefeito, no 
qual comprova a entrega dos 
documentos ao Centro Paula 
Souza, em São Paulo, neces-
sários a abertura de mais um 
curso técnico gratuito para o 
Distrito de Moreira César em 
“Segurança no Trabalho”. “Há 
anos estamos batalhando pela 
qualificação profissional gra-
tuita e de qualidade. Os cursos 
técnicos em Administração, 
Logística e contabilidade já 
são realidade no Distrito. 
Agora, estamos prestes a 
conseguir mais um: o curso 
de Técnico em Segurança do 
Trabalho. Muitas empresas 
estão se instalando em Pinda e 
o mercado de trabalho absorve 
muitos profissionais dessa 
área. Agradeço, mais uma vez, 
às mais de 15 mil assinaturas 
que contribuíram de forma de-
cisiva para esse projeto. Com 

Professor Eric conquista mais 
um passo para o curso Técnico em 
Segurança do Trabalho em Moreira César

previsão de início das aulas 
para o 2° semestre de 2014, 
ajudaremos muitas pessoas a 
conseguirem boa colocação 
no disputado mercado de 
trabalho”, comemorou o ve-
reador Professor Eric.

Melhorias para o
bairro Jardim Regina
Ainda durante o expedien-

te da sessão, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) apresentou 
um requerimento pedindo, 
com urgência, reparos na 
pavimentação asfáltica da 
Rua Luiz Gonzaga Ribeiro, 
no bairro Jardim Regina. “Há 
buracos nesta rua que podem 
causar acidentes. Muitos 
pneus estão estourando e, 
para desviar, veículos estão 
transitando na contramão e 
danificando as casas da rua. 
Este problema é crônico e se 
arrasta por anos. Precisamos 
de uma solução definitiva”, 
afirmou o vereador Professor 
Eric.

Sessão Extraordinária, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 20 de dezembro 
de 2013, sexta-feira, às 16 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 
A Sessão ora convocada terá como finalidade especial 
a apreciação dos seguintes Projetos:

1 - PROJETO DE LEI Nº. 198/2013, do Poder Exe-
cutivo, que “Cria o Programa Auxílio Moradia, e dá 
outras providências”.

2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 
10/2013, do Poder Executivo, que “Institui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico – PlanSab e dá outras 
providências”.  

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente 

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

Esportes Tribuna do Norte 

Marcos Vinício Cuba

Israel Dias

O canoísta pindense 
Adam Eliwelton Alves 
dos Santos conquis-
tou três medalhas no 
Campeonato Brasilei-
ro 2013. A competição 
ocorreu na raia da USP 
- Universidade de São 
Paulo, entre os dias 
12 e 15 de dezembro. 

Atualmente, devido ao 
talento, ele represen-
ta a Nova Associação 
(Acaré-Cubatão).

Ele subiu ao lugar 
mais alto do pódio na 
prova do K4 1.000 me-
tros. Obteve a prata no 
K2 200 metros e bron-
ze no K4 200 metros. 

Canoista de Pinda 
conquista pódio Encontro de

Grupos Folcloricos´
Dia 5 de janeiro de 2014
às 9h, na praça da Cascata

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO
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APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS 
EM HOMENAGEM AO DIA DE REIS

MARCOS VINÍCIO CUBA
As equipes da Vila São 

José e Real Esperança dispu-
tam o título da Copa Guga, 
domingo (22), às 10 horas, 
no campo do Centro Esporti-
vo José Ely Miranda, “Zito”. 
Os atletas da categoria Sub 9 
farão jogos preliminares. Às 
8h15, o time da Ferroviária 
enfrenta o PSG, na sequên-
cia, o Tipês pega o São Paulo.

O Real garantiu a vaga 
para a fi nal ao bater a equi-
pe do Cícero Prado por 3 a 1, 
no campo do Azeredo, no úl-
timo dia 8. O Vila recebeu o 
Santa Cruz em casa e venceu 
por 2 a 0.

O treinador do Vila, Vi-
cente de Oliveira, vai con-

tar com o elenco que utilizou 
na semifi nal. Ele diz que foi 
interessante participar des-
te campeonato, porque teve 
muita disciplina. Sobre o ad-
versário, revela:. “Ainda não 
os vi jogar, nós vamos man-
ter o nosso estilo. Converso 
com nossos jogadores e ex-
plico que não devemos su-
bestimar o adversário, por-
que senão levamos chumbo, 
temos que jogar com vonta-
de do início ao fi m”.

Já o treinador do Real, 
Leonardo, não contará com o 
zagueiro Binho e com o meia 
Rodrigo, expulsos na semifi -
nal. No entanto, garante que 
a equipe está bem equilibra-
da e o grupo é unido. 

R. Esperança 
e Vila decidem 
Copa Guga

Com time leve, Real Esperança vai apostar na velocidade do ataque para furar defesa do Vila São José

Com duas medalhas, Adam já traça planos 
para temporada 2014

CATEGORIA PRÉ MIRIM FEM.
1 - KATHELEN ROCHA VELOSO
2 - AISSA AP SIQUEIRA PAULA
3 - PIETRA RAPHAELLE C. VARGAS
 
CATEGORIA PRÉ MIRIM MASC.
1 - HITALO ANTONIO C GOFHI
2 - KAUA MARQUES DE ALMEIDA
3 - THALES VINICIUS COSTA PINTO
 
CATEGORIA MIRIM FEMININO
1 - RUBIA FERNANDA XIMENES
3 - MARCELE PENICHE DE O PEREIRA
2 - GABRIELA AP FLOPAS M TEXEIRA
 
CATEGORIA MIRIM 
MASCULINO
1- VICTOR BELMONTE M. OLIVEIRA
2 - MATHEUS ESTEVAO
3 - BRENO DE ASSIS  S RIBEIRO
 
CATEGORIA INFANTIL FEM.
1- NICOLI BACIC SHIGULMATSU
2 - BIANCA BELMONTE DA SILVA
3 - GIOVANA GENEROSO MONTEIRO
 
CATEGORIA INFANTIL MASC.
1 - JOAO MARCOS ANTUNES SANTOS
2 - NICOLAS RAI FARIA
3 - JOÃO GABRIEL AUGUSTO DA SILVA
 
CATEGORIA JUVENIL FEM.
1 - CARLA DE MELO DOS SANTOS
2 - HELENA REZENDE BARBOSA
3 - MIRIÃ RODRIGUES MARTINS CHAVES
 
CATEGORIA JUVENIL MASC.
1 - WILLIAN OLIVEIRA ROSA
2 - JOSE JONATAS DE A. SALGADO
3 - PAULO HENRIQUE M. DA SILVA
 
CATEGORIA ADULTO MASC.
1 - RAFAEL HENRIQUE MARTINS
2 - ROBSON KARLOS DE O. SILVA
3 - JEAN MAX DAMIÃO
 
CATEGORIA ADULTO FEM.
1 - THAIS REGINA MOREIRA DA SILVA
2 - ARONE LUCIA GOMES DE PAULA
3 - TAMIRES FONSECA DOS SANTOS
 
CATEGORIA MASTER FEM.
1 - FEDRA SANTOS PIMENTA
2 - MARIA LUCIANA SIQUEIRA PAULA
3 - ANDREANE SABRINA L. DOS SANTOS
 
CATEGORIA MASTER MASC.
1 - FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FILHO
2 - SERGIO CALLIPO JUNIOR
3 - ALESSANDRO FARIAS DE SOUZA
 
CATEGORIA VETERANO 1 FEM.
1 - NANCY FELIPE DOS SANTOS
2 - LEONIDAS DE CASTRO
3 - MARLY ALVES DE SOUZA
 
CATEGORIA VETERANO 1 MASC.
1 - PAULO HENRIQUE DA SILVA
2 - CLAUDIR LUCINDO ROSA
3 - JOSE LEONARDO DOS S. FILHO
 
CATEGORIA VETERANO 2 FEM.
1 - MARIA LUCIA VILELA
2 - NADIR RODRIGUES CARDOSO
3 - MARIA ANGÉLICA  F. SALGADO RIBEIRO
 
CATEGORIA VETERANO 2 MASC.
1 - JOAQUIM BRAZ DE SOUZA
2 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS
3 - ALEXANDRE MANOEL DE SÁ FILHO

CATEGORIA VETERANÍSSIMO 1 
MASCULINO
1 - ANTONIO JORGE DOS SANTOS
2 - SUEDIR MARQUES ARECO
3 - EXPEDITO VIANA
 
CATEGORIA VETERANÍSSIMO 2 
MASCULINO
1 - ANTONIO FAI
2 - EUGENIO RODRIGUES
3 - LUIZ GUIMARÃES

Circuito Corrida de Rua divulga vencedores das categorias
MARCOS VINÍCIO CUBA

Centenas de atletas de 
Pindamonhangaba e re-
gião participaram do Cir-
cuito Corrida de Rua da 
cidade. Ao todo, foram 
quatro etapas e a prova 
foi organizada pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
em parceria com a Etep 
Faculdades. A última eta-
pa ocorreu na região do 

Shopping Pátio Pinda.
Os organizadores rea-

lizaram as duas últimas 
etapas no período noturno 
e os participantes, inclusi-
ve os campeões, gostaram 
da iniciativa, pois, com a 
temperatura amena o ren-
dimento é melhor. Todos 
receberam medalhas de 
participação e os primei-
ros colocados, de cada ca-
tegoria, foram contempla-
dos com as premiações.

O atleta Robson Kar-
los, que disparou e ven-
ceu a terceira e a quarta 
etapa,  ficou em segun-
do lugar no circuito. Ele 
comenta que participar 
do circuito é muito in-
teressante, pois é um 
evento que reúne atle-
tas de todas as idades e 
os competidores têm a 
oportunidade de confe-
rir o tempo que fi zeram 
no percurso.

Campeões da categoria master recebem troféus

Divulgação




