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Pinda sedia evento mundial de Rock
bellatorrock.com.br

Os amantes de música
vão aproveitar os três dias
do Grito Rock em Pindamonhangaba, que começa
hoje às 18 horas, na Estação Arteduvale, com apresentações de diversas bandas regionais, dentre elas
Bellator, Hella e Guerrilha
Verbal – três grupos de
Pindamonhangaba.
O Grito Rock é um evento gratuito e acontece simultaneamente em mais
de 400 cidades de 40 países. Esta é a 12ª edição do
Festival, que é considerado
um dos mais importantes
do mundo e visa levar música, arte e paz às pessoas.

QUARTA-FEIRA

20º
PREDOMÍNIO
DE SOL

31º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Ligação entre
Campo Belo e
Aurora recebe
novo asfalto
O acesso entre o Jardim
Aurora e o Campo Belo, pela
Travessa Gregório Casagrande, está recebendo recapeamento asfáltico. O serviço
facilita a passagem de pedestres, ciclistas e veículos entre
os dois bairros.
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BANCO DO POVO
REDUZ JUROS E
AUMENTA LIMITE
DE CRÉDITO

INSCRIÇÕES
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TERMINAM QUINTA
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FASE INFANTIL
DA COPA GUGA
TERMINA HOJE

Banda Bellator,
de Pinda, é
inspirada em Elvis
Presley e Beatles

VARIEDADES 8

Iniciada obra da creche do Liberdade
As obras da creche no Loteamento Liberdade, em Moreira César, que terá capacidade para atender até 240
crianças, foram iniciadas. A unidade é uma parceria entre

a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal,
por meio do Ministério da Educação e está localizada na
avenida das Orquídeas.
PÁGINA 3
Reprodução

Maquete eletrônica reproduz
como ﬁcará a creche ao
término das obras

Animais de
estimação
melhoram
a vida das
pessoas

Na página especial de hoje,
a Tribuna traz casos de amor
entre proprietários e seus
animais de estimação. Comprovado cientiﬁcamente, as
pessoas que possuem bichos
são propícias a terem uma
vida feliz e a ajudar amigos e
familiares.
ESPECIAL 7

‘Socó da
Madrugada’
é opção de
bloco de rua
O bloco Socó da Madrugada,
que vai desﬁlar pela primeira
vez, é uma das opções do carnaval de Pindamonhangaba.
A concentração acontece no
Largo São José, na sexta-feira
(28), à meia-noite.
PÁGINA 5
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ditorial

Adiós hermanos

dilma deve fazer acordo
excluindo a vilã argentina

N

a política externa na América do Sul, os
últimos 10 anos têm sido marcados por
um retrocesso brasileiro. O Brasil perdeu força e encolheu perante os demais países do
continente.
A invasão às refinarias da Petrobrás na Bolívia,
em maio de 2006, quando a ‘nacionalíssima’ YPFB
assumiu o controle e expulsou os brasileiros foi um
dos episódios mais marcantes e vergonhosos para
o Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
abaixou a cabeça para Evo Morales e acatou todas
as determinações do ‘quase’ ditador-presidente.
Episódios com Hugo Chaves, na Venezuela, envolvendo a própria Petrobrás e as constantes cessões às pressões e incursões a favor da petrolífera
PDVSA, em 2008, 2010 e 2011, não incomodaram
Lula nem Dilma Rousseff, embora tenham revoltado os brasileiros.
Pagar mais caro pela energia elétrica proveniente do Paraguai ou deixar o ex-casal Ernesto e Cristina Kirchner deitar e rolar, travar e taxar produtos
brasileiros também nunca preocupou o Palácio do
Planalto. Uma tremenda dor para nós brasileiros.
Fica claro que a política externa brasileira agrada os vizinhos de língua espanhola e parece não dar
valor ao povo, que fala português.
Felizmente, há uma luz no fim do túnel. Em
viagem a Bruxelas, na Bélgica, para reunião entre
Mercosul e União Europeia, Dilma Rousseff tem
dado esperança aos brasileiros.
A última da presidente, e que tem apoio do Uruguai e do Paraguai, é deixar a Argentina de lado. A
crise porteña e as tradicionais difíceis negociações
econômicas com o governo de Cristina devem favorecer o Brasil para obter bons acordos de livre
circulação de produtos para a Europa. Esquecer a
Argentina é o melhor para o Mercosul.
As relações comerciais entre o Brasil e os países do Velho Continente nunca foram ruins. Ainda
em crise, a Europa faz uma abertura comercial que
pode ajudar o Brasil e demais membros do Bloco a
ganhar ânimo nas exportações.
Com a proposta 99% acertada, por parte do Mercosul, restam as colocações europeias – que devem
ser fechadas ainda hoje.
Com diversas empresas importando e exportando, o pacto de livre circulação com a Europa deve
favorecer Pindamonhangaba.

V

anguarda

litErária

* José Valdez de Castro Moura

mEdiCina: miSSÃo E ÉTiCa
a medicina compartilha, sem sombra de
dúvida, dos atributos
inerentes a outras profissões, como o Ensino e o
direito, que se destinam
a auxiliar os seres humanos vulneráveis, ansiosos,
dependentes e em situação de perigo. Tais profissões requerem, antes de
tudo, conhecimento para
exercê-las e dimensões
trancendentes de grande importância como as
virtudes morais além da
denominadas virtudes teológicas: fé, esperança e
caridade.
no contexto do atendimento médico, deve-se
levar em consideração a

integralidade
(holismo)
com vistas à cura do paciente, ter em conta também a sua singularidade
fantástica entre os demais seres vivos da nossa
biosfera e a dimensão da
sua vida espiritual.
o admirável especialista, de renome mundial em
bio-Ética, o norte-americano Edmund Pellegrino,
Professor Emérito de Ética
médica do Kennedy isntitute of Ethics ao destacar
a Medicina como profissão
especial, afirmou: ”O bem
-estar do paciente sempre
deve suplantar os interesses do médico”. Não podemos nos esquecer que
a “ÉTICA DAS VIRTUDES”

Fundação dr. João romeiro
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‘Aluno Empreendedor’ recebe inscrições
Divulgação

Termina na quinta-feira (27), o
prazo para alunos do Ensino Médio
se inscreverem no programa Aluno
Empreendedor. Serão oferecidas
bolsas no valor de R$ 392 por mês
para os estudantes atuarem no Escola da Família. O projeto estimula adolescentes a desenvolverem
ações nas unidades de ensino que
abrem aos finais de semana para a
comunidade.
A bolsa tem duração de um ano,
podendo ser prorrogada por mais
um ano e a carga horária do aluno
empreendedor é de 12 horas - seis
horas no sábado e outras seis no
domingo.
As inscrições devem ser realizadas no site da Fundap.

alunos da rede estadual podem
fazer cursinho online de graça
Os alunos da terceira série do
Ensino Médio da rede estadual de
ensino podem se utilizar de graça
as ferramentas do cursinho prévestibular online. A plataforma,
criada pela Evesp - Escola Virtual
de Programas Educacionais - não
exige inscrição. Basta acessar, informar o registro do aluno e fazer

o cadastro no cursinho.
Além da orientação, o cursinho oferece simulados baseados
em questões que caíram nos últimos 10 anos em vestibulares
como Fuvest, Unicamp e Unesp.
Também está disponível um simulado preparatório para o
Enem.

Inscrições para Técnico
de Laboratório da Polícia
Terminam na sextafeira (28) as inscrições
para concurso da Polícia
Técnico-Científica, que
vai contratar 84 Técnicos de Laboratório. Há
vagas para o Vale do Paraíba.
Os interessados devem ser brasileiros,
possuir Ensino Médio
completo, ter 18 anos
ou mais e não ter antecedentes criminais. O
salário inicial para o cargo é de R$
1.178,24 com 20 horas de trabalho
semanais. O Técnico de Laboratório é responsável por desenvolver e
executar atividades de apoio técnico,
auxiliando o perito na execução dos

abordada por Filósofos
como aristóteles, Platão e
Tomás de aquino colocam
o princípio da bEnEVoLÊnCia (desejar o bem)
como o mais importante no contexto da saúde.
Pellegrino,
juntamente
com outro grande especialista na área, david
Thamasma, escreveu vários livros sobre o assunto,
entre eles: “Virtues in medical Practice”, (1993) e
“For the Patient´s Good”,
(1988). Segundo Pellegrino, o modelo dos QUaTRo
PRinCÍPioS: bEnEFiCÊnCia-nÃo maLEFiCÊnCia
-aUTonomia-JUSTiÇa
é, por demais, útil, mas,
seria necessária uma Filosofia Moral para torná-lo
mais significativo, e diria eu, mais abrangentes
e mais nobres. assim, o
ilustre pesquisador coloca que a bEnEVoLÊnCia
(desejar o bem) é a primeira virtude da Ética médica e a bEnEFiCÊnCia
(fazer o bem) a primeira

O Centro Espírita Jesus Gonçalves (Casa do Caminho – Associação Espirita de Assistência Social)
promove, na quinta-feira (27), o
diálogo ‘Sob as Luzes do Evangelho”, baseado na obra Boa Nova, de
Humberto Campos. O evento começa às 20 horas e tem entrada franca.
O Centro Espírita fica na rua Senador Dino Bueno, 203, Bosque.

Conselho do
Fundeb terá
nova eleição

Divulgação

exames periciais em laboratório.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da Vunesp. A taxa de
inscrição é de R$ 42,61, e a prova
será realizada no dia 6 de abril.

no campo da deontologia
(que trata das relações do
médico com o paciente e
seus colegas de atuação).
a mencionada virtude privilegia a proteção incondicional do paciente a partir
da observação da vulnerabilidade trazida pela doença. o médico, ao oferecer
os seus préstimos e o seu
conhecimento (de forma
sensata e fraterna), consequentemente, vai merecer
confiança por parte do doente, ou seja: agindo com
bEnEVoLÊnCia irá evitar
um dano, e, assim, não
fazer o mal (nÃo maLEFiCÊnCia) será um princípio
secundário.
Por outro lado, manter
o princípio da aUTonomia do médico e do paciente é fundamental, uma
vez que não se deve violar
a dignidade humana, e,
se por um lado, o paciente toma decisões livres,
sem coerção, em relação
a submeter-se ou não aos
processos terapêuticos,

diálogos sobre
o Evangelho
e Jesus

O Conselho do Fundeb – Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica – terá eleições
para a nova diretoria. Será no dia
7 de março, às 19 horas, na sede
da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo da Prefeitura, que
fica na avenida Fortunato Moreira,
173, centro. A função do conselho
é acompanhar todo o trabalho da
secretaria municipal em relação ao
Fundeb, planejamento, execução e
prestação de contas quanto ao uso
da verba. Envolve pais de alunos,
professores e representantes do
poder Executivo.

o médico não pode ser
“gerenciado” pelo paciente, mas, seguir normas
consagradas de conduta
visando unicamente o benefício do doente, jamais
se esquecendo de que
deve dar importância ao
estado vulnerável do paciente, a dimensão existencial na situação clínica
em que este se apresenta.
Entretanto, ao agir com as
virtudes da benevolência,
honestidade, confiabilidade, compaixão, competência técnica, prudência,
habilidade, o médico ultrapassará desafios e atuará
norteado por princípios
coerentes com a Ética
médica. deve-se ressaltar
que a justa remuneração
financeira do facultativo
não exclui a bEnEFiCÊn-

EXPEdiENtE

Cia, devendo-se, pois evitar conflitos de interesses
e situações que venham
a colocar a conveniência
do profissional acima do
bem-estar do paciente.
Evidentemente, se o médico tem como intenção
fazer o melhor, mesmo
nas piores circunstâncias,
empenhando-se para isso,
agindo, pois, com competência, conhecimento, e,
em especial, com fraternidade e dedicação, tudo
virá como consequência:
reconhecimento do paciente e da sociedade traduzidos em respeito, justa
compensação financeira,
sucesso, e, o que é o mais
importante: consciência
do cumprimento de uma
missão e satisfação de um
dever cumprido.

* O autor é médico, prof. universitário, mestre
e doutor pela USP e membro de várias instituições
científicas e culturais do Brasil e do exterior.
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cIDADE
Obras da creche no Liberdade iniciaram

Maria Fernanda Munhoz

As obras estão sendo
realizadas ao lado da escola
municipal “Seu Juquinha”

Maria Fernanda Munhoz
***
as obras da creche no
Loteamento Liberdade,
em Moreira César foram
iniciadas. a unidade educacional terá capacidade para atender até 240
crianças.
realizado pela parceria
entre a Prefeitura de Pin-

damonhangaba e o Governo Federal, por meio do
Ministério da educação,
o edifício está sendo construído na avenida das orquídeas. Segundo informações do departamento
de Contratos e Convênios
da Prefeitura, a obra é
realizada com verba do
programa PaC 2 – Pro-

grama de aceleração do
Crescimento, por meio do
Fnde – Fundo nacional
de desenvolvimento da
educação.
a Secretaria de obras
da Prefeitura informou
que o projeto contempla
seis salas com banheiro,
sanitários masculinos, femininos e adaptados para

pessoas com deficiência,
salas de leitura, informática, técnica, de professores, de gestor, almoxarifado, recepção, secretaria,
estacionamento, cozinha,
dispensa, vestiário para
funcionários, lavanderia,
refeitório, pátio coberto
com palco, área para playground e jardim.

Prefeitura recapeia ligação
entre Aurora e Campo Belo
Maria Fernanda Munhoz
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba está iniciando, nesta semana, o recapeamento do asfalto na
Travessa Gregório Casagrande, que liga os bairros
Jardim aurora e Campo
Belo. o serviço está sendo
realizado pela equipe da
Secretaria de obras.
na última semana, a
mesma equipe realizou o
serviço no trecho que liga
o Parque das Palmeiras à
Vila São Paulo. Foi executado o asfalto a frio, recapeando ruas onde a operação tapa buracos perdeu a
eficácia.
Para realizar o recapeamento, a Prefeitura reati-

Maria Fernanda Munhoz

Pinda participa de
reunião do Conapam
danieLa GonçaLVeS
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do departamento de Licenciamento ambiental
e urbanismo, participou
da 1ª reunião Plenária do
Conapam - Conselho Consultivo da aPa da Serra da
Mantiqueira - do ano de
2014, realizada na quinta-feira (20), na cidade de
Passa Quatro/MG.
estiveram presentes
representantes de diversos municípios que compõem a aPa - Área de
Preservação ambiental -

da Serra da Mantiqueira
nos estados de São Paulo,
rio de Janeiro e Minas
Gerais, que discutiram
assuntos relacionados às
questões ambientais destas regiões.
em Pindamonhangaba, os bairros que abrangem a área de preservação
ambiental são: Piracuama, oliveiras, rodeio e
ribeirão Grande e Bicas.
em agosto será realizada em nosso município
a terceira a 3ª reunião
ordinária do Conapam,
que ocorrerá em local a
ser definido.

Equipe durante recapeamento entre o Parque das Palmeiras e Vila São Paulo

vou uma máquina cavadora, que estava parada há
seis anos e foi recuperada

pelo pessoal da usina de
asfalto. agora, com a cavadora reativada, diver-

sos serviços como este
poderão ser realizados
pela cidade.

2 col X 11 cm altura x R$ 19,00 cm coluna
= R$ 418.00 cada inserção
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Água empoçada, lixão na estrada do

mombaça e problemas no acesso ao bairro
são as principais solicitações da comunidade

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o / CV P

Roderley Miotto esclarece
Projeto de arborização do
Ricardo Piorino visita
vereador Professor Osvaldo Araretama e ouve
questão das novas salas
é aprovado por unanimidade reclamações dos moradores do João do Pulo

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) teve aprovado por
unanimidade, o Projeto de Lei
nº 01/2014, de sua autoria,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores
nas vias públicas da cidade”,
na 4ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira,
dia 17 de fevereiro.
O Projeto aprovado determina a obrigatoriedade
do plantio de árvores nas
calçadas de todos os futuros
imóveis residenciais e comerciais, bem como os loteamentos a serem implantados
em Pindamonhangaba. Estão
desobrigados ao comprimento desta Lei os proprietários
de imóveis com testada igual
ou inferior a seis metros. O
Projeto também determina
que nos projetos de edificações, como construções,

reformas ou ampliações
residenciais, comerciais ou
industriais, deverão constar
a localização das árvores a
serem plantadas e aprovados
pelo Departamento de Meio
Ambiente.
“A preocupação com o
meio ambiente e a qualidade
de vida das pessoas é o principal o foco desse projeto.
A arborização gera benefícios ambientais e sociais e
contribui para a melhoria da
qualidade de vida da população dos centros urbanos,
pois o plantio de árvores não
significa apenas criar áreas
verdes, mas sim implantar
um importante elemento
natural e reestruturador do
espaço urbano que melhora
a qualidade de vida e a saúde
física e mental da população”,
justifica o autor do projeto,
vereador Professor Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
na quarta-feira, dia 19, no
bairro Araretama e a convite
de diversos moradores do
bairro tomou conhecimento
de alguns problemas que estão
afetando o bairro.
Entre as solicitações da
comunidade está a retirada
do lixo acumulado na Estrada
Municipal do Mombaça. “O
local se transformou num lixão a céu aberto. Diante desse
fato, apresentei um requerimento ao Secretário de Obras
para providenciar a retirada do
lixo do local e realizar estudos
com a finalidade de impedir
o acúmulo de resíduos na
região”, afirmou o vereador.
“O local virou um verdadeiro
depósito de lixo, colocando
em risco a saúde das pessoas
que residem próximo dali.
Além disso, estão aparecendo animais peçonhentos, tais
como: cobras, ratos, baratas,
etc”, explica o vereador.
Outro pedido da comunidade diz respeito à avenida
Benedito Pires César. Nesta
via pública, altura do nº 220,
em frente a um Depósito de

Vereador ricardo Piorino

Gás, existe empoçamento de
água, causando mau cheiro
e até mesmo a possibilidade
de criadouro de mosquitos da
dengue. Ainda nesta avenida,
os moradores estão solicitando melhorias no trecho de
acesso, pois o local está muito
perigoso, principalmente para
quem faz “caminhada” na região. “Essas duas solicitações
foram objetos de requerimentos que já apresentei e que
deverão ser encaminhados ao
Secretário de Obras da cidade,
visando solucionar os problemas o mais rápido possível”,
concluiu o vereador Ricardo
Piorino.

coMunidade

quer o fiM do lixão no bairro

Água eMPoçada
araretaMa

trecho

PreocuPa os Moradores do

de acesso ao bairro do

araretaMa

Precisa ser Melhorado

AssessoriA

tanto para os ciclistas, quanto
para os motoristas e pedestres
que trafegam pela referida via,
pois cada um deles poderá
transitar em seu devido local,
com a ajuda de sinalização
adequada. “A construção dessa
ciclovia garantirá uma maior
segurança aos que transitam
pelo local, além de reduzir o
número de acidentes e oferecer
melhores condições às pessoas
que utilizam a bicicleta como
meio de transporte e lazer”,
enfatizou o vereador.
Galeria de águas
pluviais do Campo Alegre
O Dr. Marcos Aurélio está
muito satisfeito com as obras
que irão implantar uma rede
de galerias de águas pluviais
no bairro Campo Alegre. Essas
galerias escoarão as águas das
chuvas, o que evitará que ocorram enchentes no local. Esta era
uma antiga reivindicação do
vereador, que enfatiza que “esse
sistema de galerias trará uma
melhor qualidade de vida e de
saúde para toda a população”.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador dr. Marcos aurélio

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

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Fale com o vereador:

Vereador Dr. Marcos Martim Cesar pede mais
Aurélio solicita AMI
segurança no trânsito da
para o bairro Taipas
rua Campos Salles
Em constante luta para a
melhoria da qualidade de vida
da população, o vereador Dr.
Marcos Aurélio (PR) solicitou
à Prefeitura e aos órgãos competentes, estudos e providências
para a implantação de uma AMI
(Academia da Melhor Idade)
no bairro Taipas. A prática
de esportes e uma vida ativa
previnem e evitam problemas
de saúde ocasionados pelo sedentarismo, que hoje é uma das
maiores causas de problemas
sérios como a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes. O
combate ao sedentarismo pode
ser feito com o apoio à prática de
atividades físicas e ao lazer, que
melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam
uma vida saudável e ativa. A
AMI será um local onde todas
as pessoas, principalmente as da
melhor idade, poderão realizar
estas atividades físicas. “O
grupo da melhor idade, que também será beneficiado com esta
iniciativa, vem se destacando
cada vez mais na área esportiva e dá exemplos de saúde e
de cidadania para todos nós”,
ressalta o Dr. Marcos Aurélio.
Ciclovia que
ligará os bairros
Mantiqueira e Taipas
O vereador Dr. Marcos Aurélio também solicitou à Prefeitura, através de requerimento,
estudos e providências para que
seja construída uma ciclovia
que ligará os bairros Taipas
e Residencial Mantiqueira. A
ciclovia proporcionará uma
maior tranquilidade e segurança

AssessoriA

O vereador
Roderley Miotto
(PSDB) conversou com os secretários de Esportes e de Saúde de
Pindamonhangaba sobre as novas
salas que estão
prontas no Centro
Esportivo João do
Pulo e que vêm gerando dúvidas na
população sobre
sua utilização.
V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o
De acordo com
o secretário de Esportes e La- te esclarecer que elas serão
zer, Cleber Bianchi, das três destinadas aos que utilizam o
salas, duas serão destinadas João do Pulo e o Luiz Caloi,
ao esporte. Uma receberá a gi- atendendo reivindicações
nástica e a outra, atividades de como novos equipamentos e
musculação. As salas já estão ventiladores para melhorar o
equipadas com ventiladores, conforto de todos. Além disso,
outro pedido dos munícipes teremos um novo espaço para
para aumentar o conforto fisioterapia, que beneficiará
durante a prática esportiva e muitos pindenses e diminuirá
aguardam apenas a chegada mais uma fila na Saúde Mudos equipamentos para serem nicipal”, afirmou Roderley
Miotto.
inauguradas.
Ponto de ônibus coberto
A maior das três salas será
no Jardim Morumbi
destinada à implantação de um
O vereador agradece à
centro de fisioterapia. Poderão
usufruir das sessões acompa- empresa Viva Pinda pela
nhadas por profissionais da instalação do ponto de ônibus
área os atletas, a população coberto na entrada do bairro
que frequenta o centro esporti- Jardim Morumbi, na Rodovo e pacientes da Saúde Muni- via Vereador Abel Fabrício
cipal. Segundo a secretária de Dias, em frente à empresa
Saúde, Sandra Tutihashi, cerca KTE, conforme solicitado
de 5.000 pessoas estão na fila pelo edil com o requerimenpara sessões de fisioterapia na to 281/2014. “Fico feliz por
cidade e serão beneficiadas ter sido atendido, pois esta é
uma reivindicação antiga dos
com o novo espaço.
“Houve um mal entendido, munícipes e, nessa época de
com informações desencon- forte sol e chuvas, fica difícil
tradas sobre a utilização das esperar pelo ônibus sem abrinovas salas, mas é importan- go”, comemorou Roderley.

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara sedia prestação de Contas
do Executivo referentes a Metas
Fiscais do 3º Quadrimestre de 2013
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar cando em risco a segurança de
(DEM) solicita ao Poder Exe- pedestres, ciclistas e veículos
cutivo, providências junto ao que transitam pelo local.
departamento competente,
Recuperação de calçada
para que sejam feitos estudos
Outro pedido do vereador
visando a colocação de obstá- Martim Cesar ao Executivo, é
culos tipo tachão, no trecho de para que sejam feitos estudos
acesso da rua Dr. Campos Sal- visando a restauração do pasles com a avenida Dr. Francisco seio público (calçada) próximo
Lessa Junior e a rua Álvaro à lixeira localizada no cruzaPinto Madureira. De acordo mento da rua dos Andradas
com o vereador, os veículos com a rua Francisco Glicério,
que vem na rua Dr. Campos no centro. Segundo o vereador,
Salles sentido centro, não estão com a calçada danificada os
respeitando a sinalização que pedestres estão adentrando a
proíbe a conversão a esquerda, via, colocando em risco sua
que da acesso a avenida Dr. segurança, por se tratar de
Francisco Lessa Junior e a rua um local com grande fluxo de
Álvaro Pinto Madureira, colo- veículos.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

A Administração Municipal de Pindamonhangaba
realizará no próximo dia 27 de fevereiro, às 9 horas, no
Plenário da Câmara de Vereadores, Audiência Pública em
determinação ao disposto na Lei 101/2000, para exposição
das Metas Fiscais do Município do 3º quadrimestre de 2013.
Nesta apresentação, o Executivo deverá abordar dados
referentes às finanças municipais, como a execução das
Receitas e Despesas, bem como o Resultado Orçamentário,
os Resultados Primário e Nominal, Restos a Pagar, Despesas
com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida e Aplicação na
Saúde e Educação e Abertura de Créditos Suplementares.
A participação da população e das entidades representativas da comunidade, são franqueadas e de livre acesso,
para que todos possam ter conhecimento da aplicação das
finanças municipais.
A Audiência Pública será realizada no Plenário do Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 27 de fevereiro, quinta-feira próxima, às 9
horas, com transmissões ao vivo pela internet no site: www.
camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 digital
da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)
robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

26 de FeVeReiRo de 2014

5

Banco do Povo reduz juros
e aumenta limite de crédito
aiandra aLveS Mariano
***
o Banco do Povo Paulista, que oferece crédito
a pequenos empreendedores em todo o estado,
reduziu nesta semana, sua
taxa de juros, que era de
0,5% ao mês, para 0,35%
ao mês. além da redução,
o Banco também aumentou o valor limite dos empréstimos, que passou de
r$ 15 mil para r$ 20 mil.
os empréstimos favorecem a geração de emprego
e o aquecimento das economias locais.
Para o Governo do estado, o pequeno crédito é
importante para o setor de
comércio, para capital de
giro, comprar equipamentos, montar um negócio.

amenoticias.com.br

o Banco do Povo emprestou, ao longo do tempo, r$ 1,270 bilhão, atendendo 370 mil famílias no
estado.
o programa atende
empreendedores formais,
informais, urbanos e rurais, microempreendedores individuais, produtores
rurais, cooperativas e associações de produção em
514 municípios paulistas.
o microempreendedor
a ser beneficiado deve estar há seis meses no ramo,
possuir avalista e não ter
restrição ao crédito.
Em Pinda, o Banco
do Povo fica na av.
Albuquerque Lins, 138.

Socó da Madrugada desfila à meia-noite
Maria Fernanda Munhoz
***
o bloco Socó da Madrugada estreia este ano
no Carnaval de Pindamonhangaba. o grupo sairá
pelas ruas do centro na
sexta-feira (28), à meianoite.
os abadás estão sendo
vendidos com o organizador do bloco, Socó, pelo
telefone 9 9103-5295 ou
na rua Professor Carlos
Ferreira César, 35, centro.
a concentração do bloco
será no Largo São José.

arquivo pessoal

Cada abadá dá direito à
cerveja.
o bloco passará pelas
ruas deputado Claro César, Bicudo Leme, Largo
do Quartel, rua dos andradas, avenida dr. Jorge Tibiriçá, ruas rubião
Júnior, Gregório Costa e
Praça Barão do rio Branco.
o organizador do bloco lembra que a intenção
do Socó da Madrugada é
ser uma alvorada, anunciando a chegada do carnaval.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a liberação de recursos do FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do CMDCA de Pindamonhangaba – SP, para financiar projetos, via Convênio, e
Auxílio, com a Prefeitura Municipal, e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições
estabelecidas na Lei nº. 2.626/1996 e Lei nº 4140/2004,
Considerando as Resoluções do CMDCA 01/2009, 02/2010, 03/2010 e 15/2012, que dispõem sobre
o FUMCAD,
Considerando a deliberação aprovada por unanimidade na 2ª Reunião Ordinária de 2014 deste
Conselho Municipal, ocorrida em 11 de fevereiro de 2014, ratificada na 1ª reunião extraordinária de
2014, ocorrida em 18 de fevereiro de 2014,
Resolve,
Art. 1º - Autorizar a liberação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para o financiamento dos projetos abaixo identificados:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 28, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a liberação de recursos do FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de
Pindamonhangaba – SP e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições
estabelecidas na Lei nº. 2.626/96 e Lei nº 4140/2004,
Considerando as Resoluções do CMDCA 01/2009, 02/2010 e 03/2010, que dispõem sobre o
FUMCAD,
Considerando a Resolução n.15/2012, em seu artigo 7º, inciso V,
Considerando o quanto excepcionalmente, deliberado e aprovado por unanimidade, na 22ª Reunião
Ordinária deste Conselho Municipal, corrida em 19 de novembro de 2013, e,
Considerando a deliberação aprovada por unanimidade na 1ª Reunião Ordinária de 2014 deste
Conselho Municipal, ocorrida em 28 de janeiro de 2014,
Resolve,
Art. 1º - Autorizar a liberação de R$ 224.346,50 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta
e seis reais e cinqüenta centavos) dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para a entidade IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente.
Art. 2º - Informar que os recursos serão aplicados na aquisição de um bem imóvel, para a instalação
da sede da entidade, conforme deliberações apontadas nas respectivas reuniões ordinárias.
Art. 3º - Declarar que no caso de desconstituição da referida entidade, o imóvel será transferido à
administração pública para utilização em outra entidade com atividades afins.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos
a data de aprovação.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

Conselho municipal de assistência Social
RESOLUÇÃO CMAS N° 27, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO
SOCIOASSISTENCIAL NO ANO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,
Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária de 2014, realizada em 29 de janeiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a complementação de verbas destinadas para as Entidades de atendimento
socioassistencial, abaixo identificadas, provenientes de recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social para o exercício 2014, a saber:

O organizador do Bloco, Rogério Socó
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº 038/2014, referente à “Contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais
pertencentes à frota da Sub Prefeitura de Moreira César e dois micro-ônibus que serão utilizados
pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer para transportes de alunos e atletas que participarão
de eventos, festivais e competições com abrangência nacional, para segurar na sua totalidade
por um período de 12 meses.” com encerramento dia 14/03/14 às 08h00 e abertura às 08h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº 040/2014, referente à “Aquisição de
vidros automotivos, tipo parabrisa, a serem aplicados nos veículos pertencentes à frota municipal.”
com encerramento dia 14/03/14 às 14h00 e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2014.

Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2014.
Benedito Sergio Irineu
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 12/03/2014 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
102º CRISTIANE GOMES DA SILVA CABRAL
RUA CELESTE, 260 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-620
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º - Declarar que as alterações e/ou adequações de aplicação de recursos que se fizerem
necessárias só terão seu efeito após a deliberação por este Conselho.
Art. 4º - Declarar que a não aplicação dos recursos conforme aprovação implicará na suspensão
do convênio.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/2013
A Prefeitura comunica a retificação da publicação da homologação do PP nº. 187/2013, que cuida
de “Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara hiperbárica por
um período de 12 (doze) meses.”, datada de 13/02/2014 e publicada neste Jornal em 21/02/2014,
onde se lê: “a Autoridade Superior, face à manifestação da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
nº. 10.520/02 e suas alterações.”, leia-se “a Autoridade Superior, face à manifestação da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, desclassifica a empresa Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.,
por não atender as exigências contidas no termo de referencia – Anexo VII do Edital, e considera a
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas
alterações.”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação, revogadas as disposições em
contrário.

Art. 2º - Informar que os recursos serão aplicados no desenvolvimento dos projetos citados, de
acordo com a planilha de custos a ser anexada em cada plano de trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS
PREGÃO Nº. 034/2010
Objeto: Aquisição de “gasolina C comum, álcool etílico hidratado e óleo diesel”.
Aditamento 03/2013 ao contrato 136/2010.
Data de assinatura: 14/04/2013.
Vigência: prorrogada em 45 dias (até 29/05/2013).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita.
Contratada: Petromais Distribuidora de Petróleo Ltda.
Assina pela contratada: Marcelo de Oliveira Lima.
PREGÃO Nº. 241/2013
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, responsabilidade técnica
em montagem desmontagem e operação em estruturas metálicas, coberturas, tendas, palcos,
cadeiras plásticas, mesas plásticas, geradores para eventos do Município de Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2014 ao contrato nº 215/2013.
Data de assinatura: 03/02/2014.
Valor: acréscimo de R$ 1.485,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Gestor do contrato: Secretaria de Governo.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Contratada: Audio Service Locação e Comércio Ltda.
Assina pela contratada: Agnaldo Carlos Gomes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 12/03/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
2º ALESSANDRO PAVANETTI DE CAMPOS
RUA DOS IBISCOS, 67 – FLOR DO VALE
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
3º MARCELO NOBREGA PINTO
RUA OCTAVIO RODRIGUES DE SOUZA, 75 – APTO. 301 B – PQ. PADUAN
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-790
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 009/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte de animais de grande porte (incluindo
motorista, manutenção, pedágio e combustível), dentro do Município de Pindamonhangaba.
Contrato nº 030/2014.
Data de assinatura: 06/02/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 80.400,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Rafael de Paiva Pinto – Transportes - ME.
Assina pela contratada: Rafael de Paiva Pinto.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 226/2013
Objeto: Aquisição de dispositivo de sinalização temporário, cone e cavalete.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: World Center Comércio Imp. e Exp. Ltda.
Autorização de Fornecimento 201/2014 – Valor: R$ 88.100,00 – Data: 19/02/2014.
PREGÃO Nº 017/2014
Objeto: Aquisição de lanches, para atender eventos do Carnaval 2014, conforme programação
oficial, iniciando-se com o pré-carnaval no Distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende.
Autorização de Fornecimento 218/2014 – Valor: R$ 14.168,00 – Data: 21/02/2014.

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.
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PReFeiTURa mUniCiPaL de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.026, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, necessárias para implantação de
melhorias e duplicação de trecho rodoviário, SPA 092/060.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 22
(vinte e duas) áreas necessárias à implantação de melhorias e duplicação de trecho rodoviário –
SPA 092/060 – do Km 0 ao Km 4 + 857m , as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
ÁREA 1. Proprietário Valdemar Henrique Bolson
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro esquina com a Avenida 15 de Novembro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 22 + 1,48 e 22 + 15,03 do lado direito do eixo
de projeto de duplicação da SPA 092/060, no município e comarca de Pindamonhangaba, com
inicio no ponto 1 de coordenadas N = 7462115.286 e E = 458236.130, distante 10,33 m (dez metros
e trinta e três centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 22 + 1,48; deste ponto
segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente com azimute de 316º
44’ 35” e distância de 5,67 m ( cinco metros e sessenta e sete centímetros ) confrontando-se com
a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 2 de coordenadas N = 7462119.414 e E= 458232.242, deste
ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente
com azimute de 326º 09’ 38” e distancia de 1,66 m ( hum metro e sessenta e seis centímetros )
confrontando-se com Rodovia SPA 092/060 até o ponto 3 de coordenadas N = 7462120.793 e
E= 458231.316, deste ponto deflete à direita e segue em curva pelo limite da divisa com a faixa
de domínio existente com desenvolvimento de 2,01 m ( dois metros e um centímetro ) e raio de
4,59 m ( quatro metros e cinqüenta e nove centímetros ), confrontando-se com a Rodovia SPA
092/060 até o ponto 4 de coordenadas N = 7462122.729 e E = 458230.848, deste ponto deflete à
direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente com azimute
de 357º 41’ 18” e distância de 3,70 m ( três metros e setenta centímetros ) confrontando-se com
a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 5 de coordenadas N = 7462126.425 e E = 458230.997, deste
ponto deflete à direita e segue em curva pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente com
desenvolvimento de 4,05 m ( quatro metros e cinco centímetros ) e raio de 6,08 m ( seis metros e
oito centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 6 de coordenadas N
= 7462130.151 e E = 458232.470, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite
da divisa com a faixa de domínio existente com azimute de 48º 57’ 56” e distância de 10,77 m (
dez metros e setenta e sete centímetros ) confrontando-se com a Avenida Quinze de Novembro
até o ponto 7 de coordenadas N = 7462137.200 e E = 458240.570; deste ponto deflete à direita e
segue em linha reta confrontando-se com a área remanescente pelo limite da divisa com a faixa
de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 219º 32’ 29” e distância de 11,72 m ( onze
metros e setenta e dois centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 8
de coordenadas N = 7462128.160 e E = 458233.107, deste ponto deflete à esquerda e segue em
linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 192º
20’ 5” e distância de 4,72 m ( quatro metros e setenta e dois centímetros ) confrontando-se com a
área remanescente até o ponto 9 de coordenadas N = 7462123.550 e E = 458232.099, deste ponto
deflete à esquerda e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute de 340º 32’ 35” e distancia de 3,14 m ( três metros e quatorze centímetros
) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 10 com coordenadas N = 7462120.593 e
E= 458233.143, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta pelo limite da divisa com a
faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 330º 37’ 49” e distancia de 6,09 m ( seis
metros e nove centímetros ), confrontando-se com a área remanescente até o ponto 1, ponto que
é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 29,59 m2 ( vinte e nove
metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados ).” Matrícula nº 34484 do CRIA – Área
Remanescente
ÁREA 2. Proprietária – LGR Empreendimentos e Participações Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída por parte de uma área remanescente , destacada de área reservada do Loteamento
denominado “ Jardim Eloyna” , situada nesta cidade, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César
Ribeiro, cadastrada sob a sigla : SE.23.07.10.016.00, localizada entre as estacas 20 + 0,30 e 22 +
13,61 do lado esquerdo do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, no município e comarca
de Pindamonhangaba, com inicio no ponto “ 1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N
= 7462070.965 E = 458248.238, distante 10,04 m ( dez metros e quatro centímetros ) do eixo de
projeto na perpendicular da estaca 20 + 0,30, deste ponto segue em linha reta pelo limite da divisa
com a faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute de 316º 35’ 20” e distancia de 9,90
m ( nove metros e noventa centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 2
de coordenadas N = 7462078.160 e E = 458241.431, deste ponto deflete à esquerda e segue em
linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute de 310º
30’ 00” e distancia de 22,39 m ( vinte e dois metros e trinta e nove centímetros ) , confrontandose com a área remanescente até o ponto 3 de coordenadas N = 7462092.704 e E = 458224.402,
deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio
pretendida pelo projeto, com azimute de 303º 53’ 1” e distancia de 9,95 m ( nove metros e noventa
e cinco centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 4 de coordenadas N =
7462098.255 e E = 458216.138, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta pelo limite da
divisa com a faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute de 299º 20’ 53” e distância de
12,26 m ( doze metros e vinte e seis centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o
ponto 5 de coordenadas N = 7462104.265 e E = 458205.448, distante 19,94 m ( dezenove metros
e noventa e quatro centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 22 + 13,61 , deste
ponto deflete à direita pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente, com azimute de 53º
32’ 26” e distância de 4,97 m ( quatro metros e noventa e sete centímetros ) confrontando-se com a
Rua Ponciano Pereira até o ponto 6 de coordenadas N = 7462107.222 e E = 458209.450, distante
14,98 m ( quatorze metros e noventa e oito centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da
estaca 22 + 13,16; deste ponto deflete à direita e segue em curva com a faixa de domínio existente
, com desenvolvimento de 5,34 m ( cinco metros e trinta e quatro centímetros ) e raio de 4,94 m
(quatro metros e noventa e quatro centímetros ), confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060
até o ponto 7 de coordenadas N = 7462108.015 e E = 458214.472, deste ponto deflete à direita e
segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente, com azimute de 119º
0’ 55” e distância de 2,52 m ( dois metros e cinquenta e dois centímetros ) confrontando-se com
a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 8 de coordenadas N = 7462106.793 e E = 458216.674, deste
ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente,
com azimute de 132º 5’ 44” e distância de 2,52 m ( dois metros e cinquenta e sois centímetros )
confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 9 de coordenadas N = 7462105.105 e
E = 458218.543 , deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a
faixa de domínio existente, com azimute de 139º 49’ 58” e distância de 13,20 m ( treze metros e
vinte centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 10 de coordenadas
N = 7462095.167 e E = 458227.233, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite
da divisa com a faixa de domínio existente, com azimute de 139º 2’ 43” e distância de 32,05 m (
trinta e dois metros e cinco centímetros , confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto
1, ponto que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 181,69 m2 (
cento e oitenta e um metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados ).” Matrícula nº
28799 do CRIA
Área 3. Proprietários: Maria Siqueira da Silva, Tereza Bento da Silva Moreira e s/m Jair Moreira,
Iraci da Silva Soares e s/m Adriano Soares, Nadir Aparecida Rosa da Silva e s/m Paulo Rosa da
Silva e Nair da Silva.
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 45 + 12,39 e 46 + 4,06, do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba, com inicio no ponto “1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N
= 7462393.298 E = 457858.374, distante 19,30 m ( dezenove metros e trinta centímetros ) do
eixo de projeto na perpendicular da estaca 45 + 12,39; deste ponto seguindo em linha reta pelo
limite da divisa com azimute 220º 32’ 7” e uma distância de 8,78 m ( oito metros e setenta e oito
centímetros ) confrontando-se com a Rua Roma até o ponto 2, de coordenadas N = 7462386.622
e E = 457852.665, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite da faixa
de domínio pretendida pelo projeto com azimute 303º 37’ 56” e uma distância de 9,46 m ( nove
metros e quarenta e seis centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 3,
de coordenadas N = 7462391.861 e E = 457844.789, deste ponto defletindo à direita e seguindo
em linha reta pelo limite da divisa com azimute 26º 49’ 21” e distância de 8,17 m ( oito metros e
dezessete centímetros ) confrontando-se com a propriedade de Jose Valente Bicho até o ponto 4,
de coordenadas N = 7462399.151 e E = 457848.475, distante 19,39 m (dezenove metros e trinta e
nove centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 46 + 4,06, deste ponto deflete à
direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente, com azimute de
120º 35’ 29” e distância de 11,50 m ( onze metros e cinquenta centímetros ) confrontando-se com
a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da presente descrição,
perfazendo uma área de 88,11 m2 ( oitenta e oito metros quadrados e onze decímetros quadrados
).” Matrícula nº 36282 do CRIA
ÁREA 4. Proprietário: José Valente Bicho e outros
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 46 + 4,06 e 47 + 0,74 do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 09/060, Rodovia s/d , no município e comarca de
Pindamonhangaba, com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N =
7462399.151 E = 457848.475, distante 19,39 m (dezenove metros e trinta e nove centímetro ) do
eixo de projeto na perpendicular da estaca 46 + 4,06, deste ponto seguindo em linha reta pelo limite
da divisa com azimute 206º 49’ 21” e uma distancia de 8,17 m ( oito metros e dezessete centímetros
) confrontando-se com a propriedade do Sr. Jose Bento da Silva até o ponto 2, de coordenadas N =
7462391.861 e E = 457844.789, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite
da faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute 301º 53’ 49” e uma distancia de 16,48 m
(dezesseis metros e quarenta e oito centímetros ),confrontando-se com a área remanescente até
o ponto 3, de coordenadas N = 7462400.570 e E = 457830.796, deste ponto defletindo à direita e
seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute 26º 49’ 21” e distancia de 7,79 m ( sete
metros e setenta e nove centímetros ),confrontando-se com a propriedade do Sr. Pedro da Silva
até o ponto 4, de coordenadas N = 7462407.523 e E = 457834.312 distante 19,34 m ( dezenove
metros e trinta e quatro centímetros) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 47 + 0,74,
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da faixa de domínio existente, com
azimute de 120º 35’ 29” e distancia de 16,45 m ( dezesseis metros e quarenta e cinco centímetros
), confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da
presente descrição, perfazendo uma área de 131,00 m2 ( cento e trinta e um metros quadrados).”
Matrícula nº 36283 do CRIA
ÁREA 5. Proprietários: Valdecir Souza da Silva e Thais Roque da Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 47 + 0,74 e 48 + 17,50 do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no Município e Comarca de
Pindamonhangaba, com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N =
7462407.523 e E = 457834.312, distante 19,34 m ( dezenove metros e trinta e quatro centímetros
) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 47 + 0,74, deste ponto seguindo em linha reta pelo
limite da divisa com azimute 206º 49’ 21” e uma distância de 14,45 m (quatorze metros e quarenta
e cinco centímetros ) , confrontando-se com a propriedade do Sr. Jose Valente Bicho até o ponto 2,
de coordenadas N = 7462394.631 e E = 457827.794, deste ponto defletindo à direita e seguindo em
linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 297º 57’ 53” e uma distancia
de 10,00 m ( dez metros ) confrontando-se com a área remanescente da matrícula nº 54560 até o
ponto 7, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute
26º 51’ 17” e distancia de 14,70 m (quatorze metros e setenta centímetros ) confrontando-se com
propriedade de Vanderlei da Silva e Aparecida Nazareth da Silva – matrícula nº 54561 até o ponto
8; deste ponto defletindo à direita e segundo em linha reta pela faixa de domínio existente com
azimute 119º 28’ 3” e uma distancia de 10,00 m ( dez metros ) confrontando-se com a Rodovia
SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencia de partida da presente descrição , perfazendo
uma área de 145,68 m2 ( cento e quarenta e cinco metros quadrados e sessenta e oito decímetros
quadrados).” Matrícula 54560 do CRIA
ÁREA 6. Proprietários: Vanderlei da Silva e Aparecida Nazareth da Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54561 localizado do lado esquerdo do eixo de projeto
de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no Município e Comarca de Pindamonhangaba, com
inicio no ponto “8”, distante 10,00 m ( dez metros ) do ponto “1” , de Coordenadas Geográficas
– Sistema UTM N = 7462407.523 e E = 457834.312, ponto 1 este distante 19,34 m ( dezenove
metros e trinta e quatro centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 47 + 0,74; do
ponto “8” seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute 206º 51’ 17” e uma distância de
14,70 m ( quatorze metros e setenta centímetro ) , confrontando-se com a propriedade de Valdecir
Souza da Silva e Thais Roque da Silva – matrícula nº 54560 até o ponto 7, deste ponto defletindo
à direita e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 297º
57’ 53” e uma distancia de 10,00 m (dez metros ) confrontando-se com a área remanescente da
matrícula nº 54561 até o ponto 3, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo
limite da divisa com azimute 26º 53’ 15” e distancia de 14,97 m ( quatorze metros e noventa e sete
centímetros ) confrontando-se com propriedade de Valdomiro Souza da Silva e Tatiane Roberta
Silva – matrícula nº 54562 até o ponto 6; deste ponto defletindo à direita e segundo em linha reta
pela faixa de domínio existente com azimute 119º 28’ 3” e uma distancia de 10,00 m ( dez metros
) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 8, ponto que é referencia de partida da
presente descrição , perfazendo uma área de 148,26 m2 ( cento e quarenta e oito metros quadrados
e vinte e seis decímetros quadrados). Sobre a referida área encontra-se edificada uma residencia
térrea com área construída de 68,75 m2.” Matrícula 54561 do CRIA
ÁREA 7. Proprietários – Valdomiro Souza da Silva e Tatiane Roberta Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54562 localizado do lado esquerdo do eixo de
projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no Município e Comarca de Pindamonhangaba,
com inicio no ponto “6”, de coordenadas N = 462412.561 e E = 457818.713, distante 20,00 m (
vinte metros ) do ponto “1” , de Coordenadas Geográficas – Sistema UTM N = 7462407.523 e E =
457834.312, ponto 1 este distante 19,34 m ( dezenove metros e trinta e quatro centímetros ) do eixo
de projeto na perpendicular da estaca 47 + 0,74; do ponto “6” seguindo em linha reta pelo limite
da divisa com azimute 206º 53’ 15” e uma distância de 14,97 m ( quatorze metros e noventa e sete
centímetros ) , confrontando-se com a propriedade de Vanderlei da Silva e Aparecida Nazareth da
Silva – matrícula nº 54561 até o ponto 3, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta
pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 295º 25’ 56” e uma distancia de 10,00
m ( dez metros ) confrontando-se com a área remanescente da matrícula nº 54562 até o ponto 9,
deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute 26º 53’
15” e distancia de 14,94 m ( quatorze metros e noventa e quatro centímetros ) confrontando-se com
propriedade de Pedro da Silva e Aparecida Souza Silva – matrícula nº 54563 até o ponto 10; deste
ponto defletindo à direita e segundo em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 115º
33’ 55” e uma distancia de 10,00 m ( dez metros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até
o ponto 6, ponto que é referencia de partida da presente descrição , perfazendo uma área de 149,25
m2 ( cento e quarenta e nove metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados). Sobre a
referida área encontra-se edificada uma residência assobradada com área construída de 176,83
m2.” Matrícula 54562 do CRIA

ÁREA 8. Proprietários: Pedro da Silva e Aparecida Souza Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54563 localizado do lado esquerdo do eixo de projeto
de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no Município e Comarca de Pindamonhangaba, com
inicio no ponto “10”, distante 30,00 m ( vinte metros ) do ponto “1” , de Coordenadas Geográficas
– Sistema UTM N = 7462407.523 e E = 457834.312, ponto 1 este distante 19,34 m ( dezenove
metros e trinta e quatro centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 47 + 0,74; do
ponto “10” seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute 206º 53’ 15” e uma distância de
14,94 m ( quatorze metros e noventa e quatro centímetros ) , confrontando-se com a propriedade
de Valdomiro Souza da Silva e Tatiane Roberta Silva – matrícula nº 54562 até o ponto 6, deste
ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com
azimute 295º 25’ 56” e uma distancia de 6,20 m ( seis metros e vinte centímetros ) confrontando-se
com a área remanescente da matrícula nº 54563 até o ponto 4,de Coordenadas Geográficas –
Sistema UTM N = 7462410.991 e E = 457795.573; deste ponto defletindo à direita e seguindo em
linha reta pelo limite da divisa com azimute 26º 27’ 00” e distancia de 14,95 m ( quatorze metros e
noventa e cinco centímetros ) confrontando-se com a área do Auto Posto Lorinho - matrícula nº
29959 até o ponto 5; de coordenadas N = 7462424.383 e E = 457802.228 , distante 20,36 m ( vinte
metros e trinta e seis centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 48 + 17,50; deste
ponto defletindo à direita e segundo em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 115º
33’ 55” e uma distancia de 6,40 m ( seis metros e quarenta centímetros ) confrontando-se com
a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 10, ponto que é referencia de partida da presente descrição ,
perfazendo uma área de 92,81 m2 ( noventa e dois metros quadrados e oitenta e um decímetros
quadrados )”. Matrícula 54563 do CRIA
ÁREA 9. Proprietário: Auto Posto Lorinho Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro nº 4100
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 48 + 17,50 e 52 + 0,19, do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060 , Rodovia s/d, no município de comarca de
Pindamonhangaba, cadastrada sobre a sigla : SE.23.06.01.031.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/1
1/12/13, com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7462424.383
E = 457802.228, distante 20,36 m ( vinte metros e trinta e seis centímetros ) do eixo de projeto
na perpendicular da estaca 48 + 17,50, deste ponto seguindo em linha reta pelo limite da divisa
com azimute 206º 23’ 40” e uma distancia de 6,24 m ( seis metros e vinte e quatro centímetros
) confrontando-se com a propriedade do Sr. Pedro Silva – matrícula nº 36284 até o ponto 2 , de
coordenadas N = 7462418.796 e E = 457799.455 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo em
linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 297º 25’ 59” e uma distancia
de 62,00 m ( sessenta e dois metros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto “3”,
de coordenadas N = 7462447.362 e E = 457744.417 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo
em linha reta pela divisa com azimute 26º 23’ 40” e distancia de 5,11 m ( cinco metros e onze
centímetros ) confrontando-se com a propriedade do Auto Posto Lorinho – matrícula nº 50074 até
o ponto “4”, de coordenadas N = 7462451.945 e E = 457746.691 distante 21,40 m ( vinte e um
metros e quarenta centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 52 + 0,19 ; deste
ponto deflete à direita e segue em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute de 116º
23’ 40” e distancia de 62,00 m ( sessenta e dois metros ) confrontando-se com a Rodovia SPA
092/060 até o ponto “1”, ponto que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma
área de 352,03 m2 ( trezentos e cinquenta e dois metros quadrados e três decímetros quadrados
).” Matrícula nº 50074 do CRIA
ÁREA 10. Proprietário: Auto Posto Lorinho Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro nº 4100
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 52 + 0,20 e 55 + 9,31, do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba,cadastrada sob a sigla : SE..23.06.01.031.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/1
2/13, com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7462451.945 E =
457746.691, distante 21,39 m ( vinte e um metros e trinta e nove centímetros ) do eixo de projeto
na perpendicular da estaca 52 +0,20 deste ponto seguindo em linha reta pelo limite da divisa com
azimute 206º 23’ 32” e uma distância de 5,11 m ( cinco metros e onze centímetros ) confrontandose com a propriedade de Auto Posto Lorinho, até o ponto “2” de coordenadas N = 7462447.362
e E = 457744.417 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela faixa de domínio
pretendida pelo projeto com azimute de 297º 07’ 55” e uma distância de 69,75 m ( sessenta e nove
metros e setenta e cinco centímetros ) confrontando-se com a área remanescente do imóvel objeto
da matrícula nº 50074 propriedade de Auto Posto Lorinho Ltda até o ponto 3, de coordenadas N =
7462479.170 e E = 457682.346; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela divisa,
com azimute de 33º 06’ 17” e distância de 5,41 m ( cinco metros e quarenta e um centímetros )
confrontando-se com propriedade de Renan Dias Ribeiro – matrícula nº 34543 até o ponto “4” de
coordenadas N = 7462483.718 e E = 457685.312 distante 20,49 m ( vinte metros e quarenta e nove
centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 55 + 9,31, deste ponto deflete à direita
e segue em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute de 117º 22’ 11” e distância de
69,10 m (sessenta e nove metros e dez centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060
até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da presente descrição perfazendo uma área de
365,12 m2 ( trezentos e sessenta e cinco metros quadrados e doze decímetros quadrados ).
Sobre essa área há edificação com 136,88 m2 ( cento e trinta e seis metros quadrados e oitenta e
oito decímetros quadrados ) de área construída.” Matrícula nº 50074 do CRIA
ÁREA 11. Proprietário: Renan Dias Ribeiro
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 55 + 15,49 e 58 + 0,19, do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba , cadastrada sob a sigla : SE.23.06.01.036.00, com início no ponto “1”, de
coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7462486.561 e E = 457679.821, distante 20,41 m
( vinte metros e quarenta e um centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 55 +
15,49, deste ponto seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 230º 29’ 12” e uma
distância de 6,15 m ( seis metros e quinze centímetros ) confrontando-se com a faixa de domínio
até o ponto 2, de coordenadas N = 7462482.650 e E = 457675.078, deste ponto defletindo à direita
e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 296º 57’ 16”
e uma distância de 22,72 m ( vinte e dois metros e setenta e dois centímetros ) , confrontando-se
com a área remanescente até o ponto 3, de coordenadas N = 7462492.951 e E = 457654.822, deste
ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela divisa com azimute 50º 49’ 57” e distancia de
6,20 m ( seis metros e vinte centímetros ) confrontando-se com a área de propriedade da Empresa
Alexandre Armando D’Alessio Edificações e Incorporações Ltda – matrícula nº 34542 até o ponto
6 de coordenadas N = 7462496.899 e E = 457659.609 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo
em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 117º 5’ 27” e distancia de 20,21 m ( vinte
metros e vinte e um centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1 que
é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 128,69 m2 ( cento e vinte e
oito metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados ).
Sobre a área acima descrita há edificação com área de 40,25 m2 de área construída.” Matrícula
nº 34543 do CRIA
ÁREA 12. Proprietário – Alexandre Armando D’Alessio Edificações e Incorporações Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 34542, localizado do lado esquerdo do eixo de
projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de Pindamonhangaba
, cadastrada sob a sigla : SE.23.06.01.037.00, com início no ponto “6”, de coordenadas geográficas
– Sistema UTM N = 7462496.899 e E = 457659.609, distante 22,70 m ( vinte e dois metros e
setenta centímetros ) do ponto “1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7462486.561 e
E = 457679.821, distante 20,41 m ( vinte metros e quarenta e um centímetros ) do eixo de projeto na
perpendicular da estaca 55 + 15,49 , do ponto “6” seguindo em linha reta pelo limite da divisa com
azimute de 230º 29’ 12” e uma distância de 6,20 m ( seis metros e vinte centímetros ) confrontandose com a propriedade de Renan Dias Ribeiro – matrícula nº 34543 até o ponto 3, de coordenadas
N = 7462492.951 e E = 457654.822, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela
faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 296º 27’ 09” e uma distância de 19,72 m
( dezenove metros e setenta e dois centímetros ) , confrontando-se com a área remanescente até
o ponto 4, de coordenadas N = 7462501.735 e E = 457637.166, deste ponto defletindo à direita e
seguindo em linha reta pela divisa com azimute 28º 46’ 50” e distancia de 6,00 m ( seis metros )
confrontando-se com a área de propriedade do Sr. Adilson Alves Viana – matrícula nº 39085 até
o ponto 5 de coordenadas N = 7462507.008 e E = 457640.063 ; deste ponto defletindo à direita e
seguindo em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 117º 20’ 49” e uma distancia de
22,04 m ( vinte e dois metros e quatro centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060
até o ponto 6 que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 122,05
m2 ( cento e vinte e dois metros quadrados e cinco decímetros quadrados ). Matrícula nº 34542
do CRIA
ÁREA 13. Proprietário: Adilson Alves Vianna e s/m Gislene Vanete da Silva Vianna
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 58 + 0,19 e 60 + 0,41, do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba, com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas N = 7462507.008 E
= 457640.063,distante 19,95 m ( dezenove metros e noventa e cinco centímetros ) do eixo de
projeto na perpendicular da estaca 58 + 0,19, deste ponto seguindo em linha reta pelo limite da
divisa com azimute 208º 46’ 50” e uma distancia de 6,00 m ( seis metros ) confrontando-se com
a propriedade do Sr. Renan Dias Ribeiro até o ponto 2, de coordenadas N = 7462501.735 e E
= 457637.166 deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite com a faixa
de domínio pretendida pelo projeto, com azimute de 296º 49’ 35” e uma distancia de 40,20 m (
quarenta metros e vinte centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 3,
de coordenadas N = 7462519.877 e E = 457601.294, deste ponto defletindo à direita e seguindo
em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente com azimute de 28º 46’ 50” e
distancia de 5,50 m ( cinco metros e cinquenta centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA
092/060 até o ponto 4, de coordenadas N = 7462524.699 e E = 457603.944 distante 20,32 m ( vinte
metros e trinta e dois centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 60 + 0,41, deste
ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente,
com azimute de 116º 05’ 43” e distancia de 40,22 m ( quarenta metros e vinte e dois centímetros )
confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da
presente descrição, perfazendo uma área de 231,38 m2 ( duzentos e trinta e um metros quadrados
e trinta e oito decímetros quadrados ).” Matrícula nº 39085 do CRIA
ÁREA 14. Proprietários: – Antonio Carlos Peloggia Pereira, Lídia Costa Pereira
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 63 + 0,06 e 68 + 1,33; do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d,no município e comarca de
Pindamonhangaba , com inicio no ponto “1” de coordenadas geográficas – Sistema UTM N =
7.462.553.284 E = 457546.444, distante 20,53 m ( vinte metros e cinquenta e três centímetros ), do
eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 + 4,62, deste ponto defletindo à esquerda e seguindo
em linha reta pelo limite da divisa com azimute 160º 50’ 41” e uma distância de 6,40 m ( seis metros
e quarenta centímetros ) confrontando-se com a Estrada Municipal Romeu de Santana Ribas,
antiga Estrada Municipal da Santa Cruz até o ponto 2, distante 24,97 m ( vinte e quatro metros
e noventa e sete centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 + 0,06, deste
ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pela cerca da divisa com azimute 199º 30’ 45” e
uma distância de 1,00 m ( hum metro ) confrontando-se com a Estrada Romeu de Santana Ribas,
antiga Estrada Municipal da Santa Cruz até o ponto 3 de coordenadas , deste ponto defletindo à
direita e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute 296º
58’ 44” e distância 20,00 m ( vinte metros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto
4, deste ponto defletindo à esquerda e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendia
pelo projeto , com azimute 292º 23’ 34” distancia de 9,90 m ( nove metros e noventa centímetros
) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 5, deste ponto defletindo à esquerda e
seguindo em linha reta pela faixa d domínio pretendida pelo projeto com azimute 292º e distancia
de 7,56 m ( sete metros e cinquenta e seis centímetros ) até o ponto 6; deste ponto defletindo à
direita e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute 294º
10’ 26” e distancia de 3,44 m ( três metros e quarenta e quatro centímetros ) confrontando-se com
a área remanescente até o ponto 13 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta
pelo limite da divisa com azimute 19º 24’ 10” e distancia de 6,92 m ( seis metros e noventa e dois
centímetros ) confrontando-se com propriedade de Antonio Carlos Pellogia Pereira e Lidia Costa
Pereira – matrícula nº 44031 até o ponto 14; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha
reta pela faixa de domínio existente com azimute 116º 46’ 18” e uma distancia de 36,00 m ( trinta e
seis metros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de
partida da presente descrição, perfazendo uma área de 228,76 m2 ( duzentos e vinte e oito metros
quadrados e setenta e seis decímetros quadrados ).” Matrícula nº 54030
ÁREA 15. Proprietários: Antonio Carlos Peloggia Pereira, Lídia Costa Pereira
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“ constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54031, localizado do lado esquerdo do eixo de
projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d,no Município e Comarca de Pindamonhangaba
, com inicio no ponto “14” , distante 36,00 m ( trinta e seis metros ) do ponto “1”, de coordenadas
de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.553.284 E = 457546.444, distante 20,53 m
( vinte metros e cinquenta e três centímetros ), do eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 +
4,62 do eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 + 4,62, do ponto “14” seguindo em linha reta
pelo limite da divisa com azimute 199º 24’ 10” e uma distancia de 6,92 m ( seis metros e noventa
e dois centímetros ) confrontando-se com propriedade de Antonio Pellogia Pereira e Lídia Costa
Pereira – matrícula nº 54030 até o ponto 13; deste ponto defletindo á direita defletindo e seguindo
em linha reta pela faixa de , pretendida pelo projeto , com azimute 294º 10’ 26” e distancia de 9,16
m ( nove metros e dezesseis centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto
7; deste ponto seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute
294º 10’ 26” e distancia de 10,52 m ( dez metros e cinquenta e dois centímetros ) confrontando-se
com a área remanescente até o ponto 15; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta
pelo limite da divisa , com azimute 19º 04’ 01” e uma distancia de 7,73 m ( sete metros e setenta
e três centímetros ) confrontando com propriedade de Adercio Pita de Castro e Maria Aparecida
Nogueira de Castro – matrícula nº 54032 até o ponto 16; deste ponto defletindo à direita e seguindo
em linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 116º 46’ 18” e uma distancia de 19,60
m ( dezenove metros e sessenta centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o
ponto 14, ponto que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 142,06
m2 ( cento e quarenta e dois metros quadrados e seis decímetros quadrados )”. Matrícula nº 54031
ÁREA 16. Proprietários: Adercio Pita de Castro e Maria Aparecida Nogueira de Castro
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54032, localizado do lado esquerdo do eixo de
projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d,no Município e Comarca de Pindamonhangaba
, com inicio no ponto “16” , distante 55,20 m ( cinqüenta e cinco metros e vinte centímetros ) do
ponto “1”, de coordenadas de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.553.284 E =
457546.444, distante 20,53 m ( vinte metros e cinqüenta e três centímetros ), do eixo de projeto na

perpendicular da estaca 63 + 4,62 do eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 + 4,62, do ponto
“16” seguindo em linha reta pelo limite da divisa com azimute 199º 04’ 01” e uma distancia de 7,73 m
( sete metros e setenta e três centímetros ) confrontando-se com propriedade de Antonio Pellogia
Pereira e Lídia Costa Pereira – matrícula nº 54031 até o ponto 15; deste ponto defletindo á direita
defletindo e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto , com azimute
294º 37’ 54” e distancia de 4,75 m ( quatro metros e setenta e cinco centímetros ) confrontandose com a área remanescente até o ponto 8; deste ponto seguindo em linha reta pela faixa de
domínio pretendida pelo projeto com azimute 294º 39’ 3” e distancia de 15,00 m ( dez metros )
confrontando-se com a área remanescente até o ponto 9; deste ponto seguindo em linha reta pela
faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 297º 13’ 42” e distancia de 0,14 m ( quatorze
centímetros ) até o ponto 17 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite
da divisa , com azimute 18º 55’ 09” e uma distancia de 8,47 m ( oito metros e quarenta e sete
centímetros ) confrontando com propriedade de Adercio Pita de Castro e Maria Aparecida Nogueira
de Castro – matrícula nº 54033 até o ponto 18 ; deste ponto defletindo à direita e seguindo em
linha reta pela faixa de domínio existente com azimute 116º 46’ 18” e uma distancia de 19,70 m (
dezenove metros e setenta centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto
16, ponto que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 160,38 m2
( cento e sessenta metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados ).” Matrícula nº 54032
ÁREA 17. Proprietários: Adercio Pita de Castro e Maria Aparecida Nogueira de Castro
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída pelo imóvel objeto da matrícula nº 54033, localizado do lado esquerdo do eixo de
projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d,no Município e Comarca de Pindamonhangaba
, com inicio no ponto “18” , distante 75,00 m ( setenta e cinco metros ) do ponto “1”, de coordenadas
geográficas – Sistema UTM N = 7.462.553.284 E = 457546.444, distante 20,53 m ( vinte metros
e cinqüenta e três centímetros ), do eixo de projeto na perpendicular da estaca 63 + 4,62 do eixo
de projeto na perpendicular da estaca 63 + 4,62, do ponto “18” seguindo em linha reta pelo limite
da divisa com azimute 198º 55’ 09” e uma distancia de 8,47 m ( oito metros e quarenta e sete
centímetros) confrontando-se com propriedade de Adercio Pita de Castro e Maria Aparecida
Nogueira de Castro – matrícula nº 54032 até o ponto 17; deste ponto defletindo á direita defletindo
e seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida pelo projeto , com azimute 297º 13’ 42”
e distancia de 14,86 m (quatorze metros e oitenta e seis centímetros ) confrontando-se com a área
remanescente até o ponto 10; deste ponto seguindo em linha reta pela faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute 296º 58’ 33” e distancia de 6,10 m ( seis metros e dez centímetros )
confrontando-se com a área remanescente até o ponto 11; de coordenadas geográficas N =
7462589.486 e E = 457456.614; deste ponto seguindo em linha reta pelo limite da divisa com
azimute 25º 23’ 29” e distancia de 8,10 m ( oito metros e dez centímetros ) confrontando-se com
propriedade de Luiz Darcy Gonçalves e Rosangela Giovanelli Gonçalves matrícula nº 51664 até
o ponto 12 ; de coordenadas N = 7462596.843 e E = 457460.106, distante 20,28 m ( vinte metros
e vinte e oito centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 68 + 1,33, deste ponto
defletindo à direita e sguindo em linha reta pela faixa de domínio xistente com azimute 116º 46’ 18”
e uma distancia de 21,50 m ( vinte e um metros e cinqüenta centímetros , confrontando-se com a
Rodovia SPA 092/060 até o ponto “18”, ponto que é referencial de partida da presente descrição,
perfazendo uma área de 160,40 m2 ( cento e sessenta metros quadrados e quarenta decímetros
quadrados).” Matrícula nº 54033
ÁREA 18. Proprietários: Luiz Darcy Gonçalves e Rosangela Giovanelli Gonçalves
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
“constituída por parte da Área Remanescente , objeto da matrícula nº 51664 , situada nesta cidade,
cadastrada sob a sigla : SE.23.02.09.008.00, localizada entre as estacas 68 + 1,33 e 75 + 6,57,
do lado esquerdo do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e
comarca de Pindamonhangaba, com inicio no ponto “1” de coordenadas geográficas – Sistema
UTM N = 7462596.843 e E = 457460.106, distante 20,28 m ( vinte metros e vinte e oito centímetros
) , do eixo de projeto na perpendicular da estaca 68 + 1,33, deste ponto seguindo em linha reta
pelo limite da divisa com azimute 205º 23’ 26” e uma distancia de 8,14 m ( oito metros e quatorze
centímetros ) , confrontando-se com a propriedade do Sr. Antonio Carlos P. Pereira e outros até o
ponto 2, de coordenadas N = 7462589.486 e E = 457456.614, deste ponto defletindo à direita e
seguido em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 295º
52’ 55” e uma distância de 18,90 m (dezoito metros e noventa centímetros ) confrontando-se com
a área remanescente até o ponto 3, de coordenadas N = 7462597.735 e E = 457439.612, deste
ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute 298º 48’ 10” e distancia de 10,00 m ( dez metros ) confrontando-se com
a área remanescente até o ponto 4, de coordenadas N = 7462602.593 e E = 457430.776, deste
ponto defletindo à esquerda e seguindo em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute 298º 8’ 9” e distancia de 29,88 m ( vinte e nove metros e oitenta e oito
centímetros ) , confrontando-se com a área remanescente até o ponto 5 de coordenadas N =
7462616.685 e E = 457404.425, deste ponto defletindo à esquerda e seguindo em linha reta pelo
limite com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute 294º 54’ 30” e distância de
19,70 m (dezenove metros e setenta centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até
o ponto 6 de coordenadas N = 7462624.984 e E = 457386.552, deste ponto defletindo à esquerda
e seguindo em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute
286º 13’ 43” e distância de 19,97 m ( dezenove metros e noventa e sete centímetros ) confrontandose com a área remanescente até o ponto 7 de coordenadas N = 7462630.564 e E = 457367.381,
deste ponto defletindo à esquerda e seguindo em linha reta pelo limite com a faixa de domínio
pretendida pelo projeto com azimute 280º 54’ 17” e distância de 20,98 m ( vinte metros e noventa
e oito centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 8 de coordenadas N
= 7462634.533 e E = 457.346.778, deste ponto seguindo em linha reta pelo limite com a faixa
de domínio pretendida pelo projeto com azimute 293º 59’ 35” e distância de 16,23 m ( dezesseis
metros e vinte e três centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 9 de
coordenadas N = 7462641.131 e E = 457331.954, deste ponto defletindo à direita e seguindo em
linha reta pelo limite da divisa com azimute 359º 11’ 47” e distancia de 23,50 m ( vinte e três metros e
cinqüenta centímetros ) confrontando-se com a Área Pública de propriedade da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba até o ponto 10 de coordenadas N = 7462664.650 e E = 457331.624, distante
17,25 m ( dezessete metros e vinte e cinco centímetros ) do eixo do projeto na perpendicular da
estaca 75 + 6,57, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta com a faixa de domínio
existente, pelo limite da divisa com azimute 116º 50’ 1” e uma distância de 142,83 m ( cento e
quarenta e dois metros e oitenta e três centímetros ) confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060
até o ponto 11 de coordenadas N = 7462600.176 e E = 457459.075, deste ponto defletindo à direita
e seguindo em linha reta com a faixa de domínio existente , pelo limite da divisa com azimute 162º
48’ 38” e uma distancia de 3,49 m ( três metros e quarenta e nove centímetros ) confrontando-se
com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da presente descrição,
perfazendo uma área de 1852,89 m2 ( hum mil, oitocentos e cinqüenta e dois metros quadrados e
oitenta e nove decímetros quadrados ) .” Matrícula nº 51664 do CRIA – Área Remanescente
ÁREA 19. Proprietário: Rubens Bottino
Rua 10 Lote nº 47 da Quadra “L” do Loteamento “ Triangulo”
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 114 + 9,33 e 115 + 18,60 do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba, cadastrada sob a sigla : SE.12.16.02.028.00, com inicio no ponto “1”, de
coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7462990.264 E = 456619.212, distante 45,89 m (
quarenta e cinco metros e oitenta e nove centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca
114 + 9,33 deste ponto segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute de 238º 12’ 2” e distância de 5,00 m ( cinco metros ) confrontando-se com
a Rua 10 até o ponto 2 de coordenadas N = 7462987.629 e E = 456614.963, deste ponto deflete à
direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 328º 12’ 33” e distância de 32,00
m ( trinta e dois metros ) confrontando-se com a propriedade de Jose Sebastião de Almeida e outros
até o ponto 3 de coordenadas N = 7463014.831 e E = 456598.097, deste ponto deflete à direita e
segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 56º 4’ 38” e distância de 1,27 m ( hum
metro e vinte e sete centímetros ) confrontando-se com limite da propriedade de Jose Sebastião
de Almeida e outros até o ponto 4 de coordenadas N = 7463015.538 e E= 456599.148, distante
32,31 m (trinta e dois metros e trinta e um centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da
estaca 115 + 18,60 deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com a
faixa de domínio existente, com azimute de 115º 51’ 2” e distância de 19,00 m (dezenove metros
) confrontando-se com a Rua das Andorinhas ( antiga Rua 17 ) até o ponto 5 de coordenadas N =
7463007.252 e E = 456616.249, deste ponto deflete à direita e segue em curva pelo limite com a
faixa de domínio existente com desenvolvimento de 19,99 m ( dezenove metros e noventa e nove
centímetros ) e raio de 10,43 m ( dez metros e quarenta e três centímetros ) , confrontando-se com
a Rua 10 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma
área de 285,75 m2 ( duzentos e oitenta e cinco metros quadrados e setenta e cinco decímetros
quadrados ).” Matrícula nº 43925 do CRIA
ÁREA 20. Proprietário: Rubens Bottino
Rua 10 - Lote nº 48 da Quadra “L” do Loteamento “ Triangulo”
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 115 + 5,42 e 115 + 19,22 do lado esquerdo
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba , cadastrada sob a sigla : SE.12.16.02.029.00, com início no ponto “1”, de
coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7463001.066 E = 456606.631, distante 41,89
m ( quarenta e um metros e oitenta e nove centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da
estaca 115 + 5,42, deste ponto segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 295º 51’
46” e distância de 14,59 m ( quatorze metros e cinqüenta e nove centímetros ) confrontando-se
com a área remanescente até o ponto 2 de coordenadas N = 7463007.431 e E = 456593.503,
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 322º 2’ 57”
e distância de 3,58 m ( três metros e cinqüenta e oito centímetros ) confrontando-se com a área
remanescente até o ponto 3 de coordenadas N = 7463010.258 e E = 456591.298, deste ponto
deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 56º 4’ 38” e distancia
de 8,19 m ( oito metros e dezenove centímetros ) confrontando-se com a propriedade de Jose
Sebastião de Almeida até o ponto 4 de coordenadas N = 7463014.831 e E= 456598.097, distante
33,41 m ( trinta e três metros e quarenta e um centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular
da estaca 115 + 19,22 deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa
com azimute de 148º 12’ 2” e distância de 16,19 m (dezesseis metros e dezenove centímetros )
confrontando-se com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida
da presente descrição, perfazendo uma área de 77,85 m2 ( setenta e sete metros quadrados e
oitenta e cinco decímetros quadrados ).” Matrícula nº 43926 do Cria.ÁREA 21. Proprietário: Jose Sebastião de Almeida e outros
Rua das Andorinhas ( antiga rua 17 )
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 115 + 18,60 e 116 + 19,97 do lado direito
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba, cadastrada sob a sigla : SE.12.16.02.027.00, com início no ponto “1”, de
coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7463015.538 E = 456599.148, distante 32,31 m (
trinta e dois metros e trinta e um centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 115
+ 18,60 deste ponto segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute de 236º 4’ 38” e distancia de 9,46 m ( nove metros e quarenta e seis
centímetros ) confrontando-se com a propriedade de Rubens Bottino e outros até o ponto 2 de
coordenadas N = 7463010.258 e E = 456591.298, deste ponto deflete à direita e segue em linha
reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 322º 02’ 57” e
distância de 18,51 m ( dezoito metros e cinqüenta e um centímetros ) confrontando-se com a área
remanescente até o ponto 3 de coordenadas N = 7463024.850 e E = 456579.917, distante 32,61 m (
trinta e dois metros e sessenta e um centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 116
+ 19,97 deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite da divisa com azimute de 115º
51’ 2” e distância de 21,37 m ( vinte e um metros e trinta e sete centímetros ) , confrontando-se com
a Rua das Andorinhas, antiga Rua 17 até o ponto 1, ponto que é referencial de partida da presente
descrição, perfazendo uma área de 87,97 m2 ( oitenta e sete metros quadrados e noventa e sete
decímetros quadrados ). Matrícula nº 12349 do CRIA
ÁREA 22. Proprietária: MMB Participações Ltda
Avenida Prof.º Manoel Cesar Ribeiro
“constituída pelo imóvel localizado entre as estacas 142 + 15,18 e 144 + 18,87 do lado direito
do eixo de projeto de duplicação da SPA 092/060, Rodovia s/d, no município e comarca de
Pindamonhangaba cadastrada sob a sigla: SE.12.15.01.020.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/
12 em nome da MMB Participações Ltda , com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas
– Sistema UTM : N = 7463286.149 E = 456131.156, distante 27,57 m ( vinte e sete metros e
cinquenta e sete centímetros ) do eixo de projeto na perpendicular da estaca 142 + 15,18 deste
ponto segue em linha reta pelo limite da divisa com a faixa de domínio existente com azimute de
287º 2’ 48” e distancia de 43,70 m (quarenta e três metros e setenta centímetros ) confrontandose com a Rodovia SPA 092/060 até o ponto 2 de coordenadas N = 7463298.959 e E= 456089.377,
distante 27,74 m ( vinte e sete metros e setenta e quatro centímetros ) do eixo de projeto na
perpendicular da estaca 144 + 18,87 deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite
com a faixa de domínio pretendida pelo projeto, com azimute de 85º 55’ 8’ e distância de 19,78 m
(dezenove metros e setenta e oito centímetros ) confrontando-se com área remanescente até o
ponto 3 de coordenadas N = 7463300.367 e E = 456109.104, deste ponto deflete à direita e segue
em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida pelo projeto com azimute de 113º 36’
43” e distância de 22,25 m ( vinte e dois metros e vinte e cinco centímetros ) , confrontando-se
com a área remanescente até o ponto 4 de coordenadas N = 7463291.457 e E = 456129.488,
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta pelo limite com a faixa de domínio pretendida
pelo projeto com azimute de 162º 33’ 14” e distância de 5,56 m ( cinco metros e cinquenta e seis
centímetros ) confrontando-se com a área remanescente até o ponto 1, ponto que é referencial
de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 202,40 m2 ( duzentos e dois metros
quadrados e quarenta decímetros quadrados ) Matrícula nº 1301
Art.2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para implantação de melhorias e duplicação
de trecho rodoviário, SPA 092/060 (do Km 0 ao Km 4 + 857m)
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.004
0.01.000000 ficha 102.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.998, de 23 de setembro de 2013.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ PMP_SAJ nº 1399/2013
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ESPECIAL
Arquivo pessoal

Um amor

animal

A bióloga Noélli L. Garcia e a gatinha Lulli, adotada por ela aos nove anos

EPISÓDIOS MARCANTES

A

s demonstrações de afeto dos
animais a seus donos são as mais
variadas. Muitas vezes, são essas
experiências que agregam novos valores, simplesmente por causarem profunda reﬂexão sobre atitudes de animais
que, sequer, são racionais, mas parecem
compreender muito bem o coração dos
seres humanos.
De acordo com Megan Mueller, autora da pesquisa, não se pode conﬁrmar
relações de causa, mas esse é um ponto
promissor no entendimento do papel
dos animais na vida, especialmente na
juventude.
Para Noélli, a lembrança veio em
um momento difícil: o dia em que Lulli
faleceu. A gatinha estava com câncer
na mama há algum tempo e a bióloga
cuidava dela durante o dia todo, fazendo
curativos e dando remédios.
“Lembro-me de que na sexta-feira,
dia 30/03/2012, ela acordou um pouco pior. Não quis comer direito e mal
andava. Eu ia levá-la ao veterinário no
dia seguinte, caso não melhorasse, para
sacriﬁcá-la”, relata.
Após medicar Lulli, Noélli saiu para comer com o namorado e, quando voltou,
se deparou com uma cena que a marcou por toda a vida. “Assim que entrei
no quarto, ela olhou para mim com um
‘olhar triste’, mas ao mesmo tempo de
gratidão, e morreu. O que me pareceu
e o que eu acredito até hoje é que ela
me esperou chegar em casa para morrer,
como se quisesse se despedir de mim”.
Já no caso de Oliveira, era ele quem
se encontrava em apuros. Em 2010 ele
sofreu um acidente e teve que ﬁcar
internado durante um certo tempo.
Mesmo nessas condições, ele sempre
perguntava aos visitantes sobre Bill, seu
cão da raça labrador, com quem tinha
uma relação muito especial.
Arquivo pessoal

Cãozinho Bill sentiu falta de Daniel

“NA HORA DE IR
EMBORA, MINHA
IRMÃ GABRIELA FOI
PASSAR A MÃO NELE E
ELE SEGUROU A MÃO
DELA ENTRE A PATA E A
CABEÇA DELE”
DANIEL R. OLIVEIRA
lembra um momento na sua
vida ao lado do cão Bill

“As pessoas não queriam me deixar
preocupado e diziam que ele estava
bem. Mas alguma coisa, sei lá o que,
não me convencia”, observa.
Após ter alta do hospital, Oliveira
voltou para casa, mas ainda não podia
andar. Ao iniciar um tratamento em São
José dos Campos, o jovem precisava
sair de casa sempre de madrugada. “Comecei a me preocupar, pois não ouvia o
Bill latir para chama a atenção, como é
de costume. Um dia, eu estava saindo
de casa para entrar na ambulância e,
ao sair da cadeira de rodas e olhar por
cima do muro, vi que ele estava ‘pele e
osso’”.
Assim, Oliveira perguntou o motivo
da condição do animal e a resposta o
surpreendeu. Seus familiares relataram
que, desde quando houve o acidente,
o animal parou de se alimentar, apenas bebia água, além de não conseguir
levantar mais.
“Foi então que o chamei pelo nome.
Quando ele escutou a minha voz, tentou levantar e conseguiu, latiu e caiu.
Levamos ao veterinário e, devido a
sua situação, diﬁcilmente sobreviveria.
Após um tempo, ele melhorou, mais
ainda assim não comia e passou a não
beber água”.
Diante de um cenário que piorava
e se agravava aos poucos, o cachorro
foi levado a uma clínica veterinária.
Oliveira e suas irmãs foram, então,
visitar Bill que, imediatamente com a
chegada da família, começo a latir lá
de dentro.
Deram comida e água para ele na
mão e foi assim que ele se alimentou.
“Na hora de ir embora, minha irmã
Gabriela foi passar a mão nele e ele
segurou a mão dela entre a pata e a
cabeça dele”, lembra. Talvez, tenha sido
um sinal de gratidão, ou um pedido de
permanência de Bill. O fato é que o cãozinho se recuperou após três dias e hoje
ainda acompanha a família.

ANA CAMILA CAMPOS
***
Há quem diga que ter
animais de estimação pode
ser uma escolha trabalhosa, que despenda cuidados
e atenção, além de gastos.
Em contrapartida, animais
de estimação ensinam valores, como cuidar e se
preocupar com outro ser, o
que pode reﬂetir positivamente na personalidade,
como por exemplo, tornar
você uma pessoa mais gentil e conﬁante.
A bióloga Noélli L.
Garcia viveu, por 13 anos,
uma história de amor e
cumplicidade com a gatinha Lulli, que ela adotou
quando tinha nove anos.
“Eu sempre tive animais
de estimação, e sempre
tive uma certa paixão
maior por gatos. Acho que
é algo hereditário, pois
meu avô paterno sempre
criou e cria até hoje uns
20 gatos”, relembra.
Para ela, animais podem sim tornar as pessoas
melhores, já que o amor
que eles sentem é totalmente verdadeiro. “A convivência com um animal
no dia-a-dia é muito boa,
além de render algumas risadas, é muito bom chegar
em casa e receber um carinho ‘do nada’”, comenta.
O estudante Daniel R.
Oliveira compartilha da
mesma opinião. “Os animais podem nos tornar
pessoas melhores sim. Se

você quiser um exemplo de
amor puro e sincero, tenha
um cachorro. Esse amor vai
durar pouco, aﬁnal os cães
vivem, no máximo, cerca
de 20 anos, mas pode ter
certeza de que serão anos
de um amor sem crise”, relata.
A história de amor de
Oliveira com os animais,
por exemplo, começou na
infância, por meio do pai,
que era pecuarista. “Meu

primeiro animal de estimação foi uma bezerra.
Meu pai mexia com gado
de leite e prometeu para
mim e minhas duas irmãs
que se nascesse bezerra
ele iria nos dar. Além disso, em casa sempre teve
cachorro. Uma época teve
galinha, pato, coelho, mas
minha mãe fez a gente levar tudo para roça devido
ao trabalho que dá”, explica.

COMPROVADO CIENTIFICAMENTE

D

e acordo com a revista Superinteressante, um estudo
da Universidade Tufts,
nos Estados Unidos,
reuniu psicólogos que
entrevistaram mais de
500 participantes, de 18
a 26 anos, para analisar
a relação com animais de
estimação em diferentes
faixas etárias.
Os entrevistados também responderam a um
questionário que tinha
como objetivo avaliar
características pessoais:
se eram competentes,
conﬁantes, carinhosos
e se tinham indícios de
depressão. O resultado
mostrou que pessoas que
tiveram cachorro ou gato
em casa ajudam mais os
amigos e familiares. Eles

também se envolveram
mais com trabalhos voluntários, o que fez com que
se sentissem mais conectados ao mundo, conﬁantes e demonstrando mais
empatia.
Arquivo pessoal

A gatinha Lulli era o xodó de Noélli

ENVOLVIMENTO

C

ientiﬁcamente comprovado ou não, o
fato é que muitas
pessoas têm histórias
de amor e de ﬁdelidade
com seus animais. Quem
não se lembra de algum
momento memorável em
que um simples olhar ou
afago fez a diferença?
“Muitos falam que gatos têm interesse ou coisa
do tipo, mas eu nunca
senti isto de nenhum gato

que já tive. Sempre recebi
um carinho sem nem pedir. A Lulli dormia comigo
a noite inteira na minha
cama e fazia carinho em
mim até eu adormecer.
Quando estava estudando, ela pulava no meu
colo e ﬁcava lá quietinha
para não me atrapalhar”,
aﬁrma Noélli.
Sejam eles cães,
gatos ou qualquer outra espécie de animal, o

amor que eles cativam é
incondicional.
“O maior valor que um
animal te passa, é o valor
que você tem. Você pode
chegar de terno e gravata ou sujo e fedendo, ele
nunca vai te tratar com
indiferença. Eles nascem
com uma missão, amar
e nos mostrar o quanto
ainda temos que aprender”, conclui Daniel R.
Oliveira.
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GRITO ROCK

Evento de música começa hoje
Bandas, arte, oﬁcinas, carreira e muito mais no Grito Rock, para quem aprecia música
Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
indamonhangaba vai
sediar um dos maiores eventos populares do mundo, o Grito
Rock. A atividade ocorre
entre os dias 26 e 28 de
fevereiro e é uma ótima
opção para quem gosta
de música apreciar novas
bandas e artistas.
Em Pindamonhangaba, o evento é realizado
por meio de parceria entre a Prefeitura, o Coletivo Mixgenação e a Arteduvale.
De acordo com uma
das organizadoras, Andréa Batista, o Grito Rock
tem a participação de bandas e artistas de São Car-

P

Músicos do ActingAlone tocarão seus hits na Estação Arteduvale

los, Guaratinguetá, Jacareí, Taubaté, São Paulo e
Belo Horizonte, além de
Pindamonhangaba.
Sobre o evento
O Grito Rock chegou
à 12ª edição e 400 cidades, de 40 países, estão
envolvidas na maior manifestação
colaborativa
de músicos de mundo. As
ações são desenvolvidas
na Estação Arteduvale, localizada na Barão Homem
de Mello, 149 – centro e
no Buteko (antiga Vinil),
entre outros locais.
O Grito Rock foi criado pela rede Fora do Eixo,
como alternativa no período do carnaval e tornou-se um evento de artes
integradas, que procura

potencializar o cenário
cultural local e fomentar
a circulação de artistas independentes.
Outra característica desse evento é o oferecimento
de atividades de formação livre. Estão previstas
oﬁcinas sobre criação de
cineclubes, além de rodas
de discussão sobre Economia e Gestão Criativa
de Carreira Artística para
bandas.
Temporada vai
até domingo
Pindamonhangaba abre
a temporada do Grito
Rock no Vale do Paraíba,
mas, até o dia 30 de março
outras cidades do Vale do
Paraíba e região serrana
realizam a ação.
Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DIA 26

Local: Buteko
Horário: A partir das 22h
Festa de Abertura do Grito Rock Vale
do Paraíba
Marcelo Lorenzotti
(Pindamonhangaba)
ActingAlone (Pindamonhangaba)
Aeromoças e Tenistas Russas (São
Carlos)

Local: Estação Arteduvale
Horário: das 18h às 22 horas
Sonicopatas (Guaratinguetá)
Bellator (Pindamonhangaba)
Hella (Pindamonhangaba)
Banda Guerrilha Verbal
(Pindamonhangaba)
DIA 27

DIA 28

Local: Museu Histórico e Pedagógico
D. Pedro I e D. Leopoldina
Horário: das 10h às 12h
(com os integrantes da Banda
Aeromoças e Tenistas Russas):
Oﬁcina Gestão Criativa de Carreira
Artística
Oﬁcina de Formação de Cineclubes
Local: Estação Arteduvale
Horário: das 15h às 17h
Oﬁcina de Circo
Local: Estação Arteduvale
Horário: das 18h às 22h
Performance musical – Edmar Bastos
(Pindamonhangaba)
Rogério Fernandes(Pindamonhangaba)
Performance teatral – Forfa
(Pindamonhangaba)
Performance Circense
Banda Tripa de Rato
(Pindamonhangaba)
Madds (Taubaté)
Carnarock

Local: Estação Arteduvale
Horário: das 18h às 22h
Jan Moreira (Pindamonhangaba)
15 meses (Pindamonhangaba)
Acting Alone (Pindamonhangaba)
Infraaudio (Jacareí)
Violência Gratuita (Pindamonhangaba)
Dj Célio Lopes (Pindamonhangaba)
Gabriela Moraes (Taubaté)
Circuito de arte urbana: Exposição de
Boom Box e telas graﬁtadas (Jacareí)
Mutirão de Grafﬁti - Collors Brasil

Banda Violência Gratuita será uma das atrações do Grito Rock

Escritor inicia turnê em Pinda
Divulgação

TODOS OS DIAS:
Exposição de artes visuais
Exposição de artes haitianas
Exposição d e f otos
Exposição de zines
Artesanato
Roupas customizadas
Tá na banca: feirinha cultural
Feirinha gatronômica
Brechó Artenativa
Campanha Cobertura Colaborativa
Campanha quanto vale o rolê?
Campanha Grita Gurizada
Autor fará bate-papo com o público, nesta quarta

O escritor Fábio Chap,
autor da obra “Tive um sonho pornô” vai iniciar a sua
turnê de apresentação do
trabalho em Pindamonhangaba. Ele integra a programação do primeiro Grito
Rock de Pindamonhangaba,
que segue até o dia 28. O autor convidou o amigo Flávio
Freire, fotógrafo de nu artístico, para juntos baterem um
papo com o público.
A ação cultural vai ocorrer hoje no Buteko (antiga
Vinil), das 15 às 17 horas.
A obra contém 20 contos
eróticos e foi lançada em
dezembro do ano passado.
Durante o bate-papo serão
debatidas questões sobre
sexualidade e amor.

ESPORTES

Terminam hoje os jogos infantis da Copa Guga
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Copa Guga de Futsal
está chegando à ﬁnal da categoria infantil. Na noite de
ontem (25), o Santa Cecília
encarou a Vila São Benedito e o ADC Novelis pegou o
Grêmio União. O time ADC
Novelis entrou na disputa,
pois, o Cícero Prado havia
colocado um jogador com

data de nascimento errada,
portando situação irregular
e foi desclassiﬁcado. Até o
fechamento desta edição
não obtivemos os resultados para saber quem carimbou o passaporte para
a ﬁnal, que acontece nesta
noite, às 19 horas.
O campeonato é
promovido por meio
da Prefeitura de

Pindamonhangaba, Liga
Pindamonhangabense de
Futebol de Salão e tem
o apoio de José Leonil
de Almeida, o Leão. A
competição teve início no
dia 22 de janeiro. Após o
encerramento das partidas da
categoria infantil terão início
os confrontos da categoria
veterano, programadas para
depois do carnaval.

Os jogos da categoria
adulta seguem a todo
vapor, Real Esperança
entra em quadra contra
o Joia da Dutra e, na
sequência, ainda tem
Liberdade e União R8.
RETORNO DOS JOGOS
Devido ao feriado de
carnaval, os jogos da Copa
Guga serão realizados até
esta quarta-feira (26). Os

desaﬁos retornam no dia
6 de março. Pela categoria
adulta, o São Caetano
pega o ADC Novelis, às
20 horas, e o Umuarama
enfrenta Olimpiákus, às
20h45. Antes destes dois
jogos devem ocorrer os da
categoria veterano, mas
até o fechamento desta
edição não tivemos acesso à
tabela.

