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PINDAMONHANGABA 22 DE MAIO DE 2014QUINTA-FEIRA

O 2º Batalhão de Engenharia de Combate ‘Batalhão 
Borba Gato’ comemora 68 de instalação em Pindamo-
nhangaba nesta quinta-feira (22). Aberta ao público, a 

cerimônia militar, que acontece no Largo do Quartel, às 
10 horas, contará com a formatura geral e desfi le dos sol-
dados, além de outras atividades.

QUINTA-FEIRA
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Cidade promove Feira Nacional 
de Empreendedorismo

Pinda vai leiloar 99 bovinos

“Semana da Liberdade” 
debate preconceito

Academia 
de Letras 
faz sessão 
plenária no 
Museu

‘Borba Gato’ comemora 68 anos
EXÉRCITO EM PINDA

Pindamonhangaba se-
dia  a FNE – Feira Nacio-
nal de Empreendedorismo 
neste sábado (24), das 9 às 
14 horas. O evento, reali-
zado pelo Centro Brasilei-
ro de Cursos, vai expor os 

trabalhos profi ssionais dos 
alunos em diversas áreas e 
que poderão ser aprovei-
tados na etapa nacional da 
feira – que acontecerá em 
agosto, no Paraná.

A APL – Academia Pin-
damonhangabense de 
Letras – realiza a sessão 
plenária solene nesta sex-
ta-feira (23), às 20 horas, 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. Haverá 
palestra do acadêmico Se-
bastião Nelson da Cruz.

A “Semana da Liber-
dade”, organizada pela 
Associação Afro Livre, 
debateu publicamente o 
preconceito racial na so-
ciedade. Durante a sema-

na, membros da Afro Li-
vre discutiram formas de 
combate ao racismo. As 
discussões foram realiza-
das com os estudantes e 
com a população.
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Os interessados em adquirir bovinos das raças mantiqueira, girolando, 
mestiços e refugos poderão participar do leilão organizado pela Apta – 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, na terça-feira (27), a 
partir das 9 horas. Serão leiloados 47 animais, entre machos e fêmeas. No 
dia 3 de junho haverá leilão com mais 52 bovinos.

Batalhão “Borba Gato” é um dos parceiros para o desenvolvimento de projetos sociais no município
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Divulgação

ViVa mais feliz, deixe uma troVa falar por Você

t r o v a
alando deF www.falandodetrova.com.br

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008)

Divulgação

Reunião da APL no museu

As pessoas precisam comer

gastos com alimentação 
superam bens duráveis pela 

necessidade e preço

Tema: Passeio (líricas/filosóficas) 
1º, 2º, 3º lugar: Campos Sales (São Paulo/SP);  4º lugar: Eduardo Tole-

do (Pouso alegre/mg); 5º lugar: José Lucas de barros (natal/Rn). 
Menções Honrosas: darly o. barros (São Paulo/SP); João Costa (Sa-

quarema/RJ); manoel Cavalcante (Pau dos Ferros/Rn); nélio bessant (Pinda-
monhangaba/SP); Renata Paccola (São Paulo/S).

Menções Especiais: almyra g. Rebelo (belo horizonte/mg); (dáguima 
Verônica de oliveira (Santa Juliana/mg); Eulinda barreto Fernandes (bauru/
SP); geraldo Trombin (americana/SP); J.b. Xavier (São Paulo/SP).

Tema: Balada (humorísticas)
1º lugar: Lucilia alzira Trindade decarli (bandeirantes/PR); 2º lugar: 

Élbea Priscila de Souza (Cacapava/SP); 3º lugar: dulcídio moreira Sobrinho 
(Juiz de Fora/mg); 4º lugar: maurício Cavalheiro (Pindamonhangaba/SP); 5º 
lugar: José ouverney (Pindamonhangaba/SP). 

Menções Honrosas: antônio Colavite Filho (Santos/SP); José ouver-
ney (Pindamonhangaba/SP); maurício Cavalheiro (Pindamonhangaba/SP); 
Ruth Farah nacif Lutterbach (Cantagalo/RJ); Vanda Fagundes Queiroz (Curi-
tiba/PR).

Menções Especiais: Ercy maria marques de Faria (2) (bauru/SP); 
olympio da Cruz Simões Coutinho (belo horizonte/mg); Renata Paccola 
(SP); Wanda de Paula mourthé (belo horizonte/mg).

Resultado do concurso 
Magníficos Trovadores:

Tema Prazo(L/F) – Conjunto:
1º lugar: José ouverney (Pindamonhangaba/SP); 2º: arlindo Tadeu ha-

gen (belo horizonte/mg); 3º: Carolina Ramos (Santos/SP).
Tema Prazo – Trovas isoladas:
1º lugar: José ouverney (Pindamonhangaba/SP; 2º lugar: José ouverney 

(Pindamonhangaba/SP;; 3º lugar: arlindo Tadeu hagen (belo horizonte/mg).
Tema Praia (humor) – conjunto: 
1º lugar: Sérgio Ferreira da Silva (Santo andré/SP); 2º: José Tavares 

de Lima (Juiz de Fora/mg); 3º: antônio Carlos Teixeira Pinto (brasília/dF).
Tema Praia – trovas isoladas:
1º lugar: Sérgio Ferreira da Silva (Santo andré/SP); 2º: José Tavares 

de Lima (Juiz de Fora/mg); 3º: antônio Carlos Teixeira Pinto (brasília/dF).

 O jornal “A Voz da Serra”, de Nova Friburgo, em sua edição 
de 1º de maio de 2014, publicou um texto de Elisabeth Sou-
za Cruz, atual presidente da UBT, seção friburguense, o qual 
transcrevemos em nosso “Falando de Trova”:

UBT – Seção Nova Friburgo
Nova Friburgo – Cidade da Trova

Maio: mês das noivas, 
das mães, da cidade e dos 

Jogos Florais

A mais charmosa seção da UBT do país. Assim somos classifi-
cados perante o movimento trovadoresco nacional. “o brasil inteiro 
está atento ao futuro dos Jogos Florais da Capital da Trova brasi-
leira”. São afirmações assim que aumentam a responsabilidade de 
nova Friburgo na elaboração dos Jogos Florais, evento que não é 
apenas um encontro de trovadores. É muito mais: é cultura, arte e 
turismo. São trovadores que sonham, ao menos uma vez na vida, vir 
a Friburgo receber um prêmio — “o oscar da Trova”, como somos 
reconhecidos por todos. 

Por essas e outras tantas razões, a UbT - Seção nova Friburgo 
está a todo vapor, com os preparativos para os festejos dos LV Jogos 
Florais. Sem a presença física do mestre Rodolpho abbud, a equipe 
está se desdobrando para dar conta do legado, que representa um 
marco da cultura literária friburguense. o evento está marcado para 
os dias 30, 31 de maio e 1º de junho e a programação é aberta 
ao público. Trovadores de várias partes do brasil já estão de malas 
prontas porque a meca dos Trovadores é o sonho de conquista de 
todos. Vejamos os resultados dos concursos nacional e Local: 

Concurso paralelo 
Homenagem ao Centenário 

de J.G. de Araújo Jorge 
Tema: Poesia (Nacional) 
Vencedores: arlindo Tadeu hagen (belo horizonte/mg); J.b. 

Xavier (São Paulo/SP); José Valdez de Castro moura (Pindamonhan-
gaba/SP); Sergio Fonseca (mesquita/RJ); Therezinha dieguez bri-
solla (São Paulo/SP). 

Tema: Fonte do Suspiro (Homenagem a Rodolpho Abbud)
Vencedores: alba Christina Campos netto (São Paulo/SP); giva 

da Rocha (São Paulo/SP); José ouverney (Pindamonhangaba/SP); 
maria madalena Ferreira (magé/RJ); nazareno Tourinho (belém/Pa).

196 anos de Nova Friburgo 
O Berço dos Jogos Florais

Friburgo é um ato de amor
consumado nas alturas...
Um brinde do criador
a todas as criaturas! 
José Ouverney - Pindamonhangaba/SP

ilusões eu não me imponho,
porque  à luz de um céu bordado,
Friburgo parece um sonho
que a gente sonha acordado!
Edmar Japiassú Maia - Nova Friburgo

CANTiNHO dA NAdiNHA
Tirei da gaveta o sonho,
limpei o mofo, espanei...
Revi meu viver bisonho
e, afinal,  recomecei!
Nádia Huguenin

Contatos: desejando saber mais sobre a UBT e a Trova, 
entre em contato com Elisabeth Souza Cruz pelo tel.: (22) 

2527-3585 ou e-mail: elisabethsouzacruz@yahoo.com.br. Até a 
próxima e uma feliz trova para todos.

Um estudo divulgado nesta quarta-feira (21), 
pela Mintel – uma empresa britânica de pes-
quisa de mercado, revelou que o topo dos 

gastos dos brasileiros está concentrado na alimentação. 
Gêneros como roupas, lazer e bens duráveis ficam bem 
abaixo dela.

Em uma análise superficial o dado pode significar o 
óbvio – a necessidade de se alimentar é extremamente 
mais importante do que a de se vestir ou comprar um 
carro, por exemplo. Entretanto, a maior parte dos custos 
com alimentação é consequência do valor elevado dos 
produtos alimentícios, sejam naturais, industrializados 
ou vendidos em restaurantes, lanchonetes e bares.

A pesquisa revelou que de 2012 para 2013 houve au-
mento na aquisição de bebidas não alcoólicas como re-
frigerantes, sucos, chás, isotônicos e águas na ordem de 
22%. Nas comidas prontas, como lasanhas, nhoque, tor-
tas, lanches, pizza, batata, etc., o crescimento foi de 25%.

Para o psiquiatra Josué Luis Elvidio Souza, o maior 
consumo de comidas prontas está ligado às necessida-
des do mundo moderno, que força às pessoas a se ali-
mentarem de maneira desordenada. “O corre-corre do 
dia a dia, que muitos tendem a não combater, aliado à 
preguiça e a grande oferta dos produtos, bem como a 
facilidade de pagamento, faz com que tenhamos uma 
sociedade se alimentando de maneira errada”.

A pesquisa ainda revelou que itens para casa, como 
geladeira, fogão, mesa, cadeira, sofás tiveram queda de 
15% na aquisição, e os bens que requerem investimen-
tos mais elevados, como automóveis e imóveis, tiveram 
encolhimento de 19% nas vendas.

Para o consultor em economia e finanças, Tiago 
Franco Vitorelli, o fraco desempenho está ligado com 
o retorno gradual do IPI – Imposto Sobre Produto In-
dustrializado, a desconfiança no mercado interno, e o 
receio do desemprego. “Conforme o valor dos produtos 
se eleva, o consumidor tende a recuar e avaliar se real-
mente precisa daquilo naquele momento. Aliado a isso, 
tem toda a circunstância da instabilidade econômica do 
Brasil, o que deixa as pessoas com receio de investir em 
itens com maior valor de mercado”.

O relatório da Mintel, que ouviu 1.500 pessoas em 
diversas partes do país, ainda revelou que nas grandes 
metrópoles e nas cidades com até 150 km de distância, 
o comportamento do consumidor é bastante parecido. 
Ou seja, os dados também podem ser aplicados em Pin-
damonhangaba.

Agora é colocar a mão na consciência e avaliar a real 
necessidade do produto durável ou se dá para controlar 
a oferta dos itens alimentícios.

Será nesta sexta-feira (23), às 
20 horas, no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, a sessão plenária 
solene da APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras. 
Conforme a programação elabo-
rada pela diretoria APL, tendo 
à frente o presidente da entida-
de, Alberto Marcondes Santia-
go, a palestra da sessão caberá 
ao ocupante da cadeira nº 15H, 
Sebastião Nelson da Cruz (foto). 
O acadêmico discorrerá sobre o 
tema “Roseira era assim em 1945 
e anos seguintes”, título do livro 
que lançou recentemente.

O evento contará com  apresen-
tação musical do acadêmico Pedro 
Ivo e seu conjunto Dedos e Línguas 
e também haverá o “Momento da 
Trova”, criado pela APL para divul-

gar a participação dos acadêmicos 
trovadores.  As sessões plenárias 
da Academia de Letras são abertas 
à participação pública. 

inauguração da 
igreja de Santa 
Rita de Cássia

A comunidade da Paróquia São 
Vicente de Paulo inaugura, nesta 
quinta-feira (22), a Igreja Santa 
Rita de Cássia, no Vale das Acá-
cias. A celebração terá início às 
19h30 e será presidida pelo bispo 
Dom Carmo João Rhoden. A igre-
ja, fica na avenida das Orquídeas.

Divulgação

Inscrições para o 1º Festival de 
Música da Juventude, categorias 
interpretação e composição, pro-
movido pela Secretaria de Educa-
ção e Cultura do munícipio, serão 
recebidas até esta sexta-feira (23), 
no Departamento de Cultura,  (rua 
Dr. Campos Sales, 530, São Bene-
dito), ou pelo e-mail cultura.pinda-
monhangaba@hotmail.com, mais 
informações  pelos telefones (12) 
3642-1080 e 3643-2690.

O festival acontecerá nos dias 
30 e 31 de maio e 1º de junho, no 
Bosque da Princesa, a partir das 
19 horas. O evento é aberto a com-
positores e intérpretes do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, com idade mínima 
de 15 e máxima de 35 anos. Meno-
res só poderão participar mediante 
autorização dos pais ou responsá-
veis. Classificados do 1º ao 3º luga-
res receberão troféus e prêmios em 
dinheiro.

Realizado em cumprimento à 
lei municipal 5.581, de 5/11/2013, 
o festival tem como objetivo incen-
tivar a música entre a juventude, 
revelar novos talentos e promover 
o intercâmbio cultural.  

inscrições para Festival de Música 
da Juventude terminam sexta-feira

Notas de falecimento
O corpo de Antonio Carlota, 

74, está no velório Sesolupi e 
será sepultado nesta quinta-feira 
(22), no Cemitério Municipal*.

O corpo de Paulo Pinto Mota, 
79, está no velório Sesolupi e será 
sepultado nesta quinta-feira (22), 

às 8 horas, no Cemitério Municipal.
O corpo de Maria Aparecida 

da Piedade Monteiro Santos, 
está no velório municipal e será 
sepultado nesta quinta-feira 
(22), às 9 horas, no Cemitério 
Municipal. (*ainda sem horário)
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Investindo na divul-
gação turística de Pin-
damonhangaba, repre-
sentantes da Prefeitura 

Pindamonhangaba pro-
move neste sábado (24), 
das 9 às 14 horas, a FNE – 
Feira Nacional de Empre-
endorismo. O evento é rea-
lizado pelo Cebrac - Centro 
Brasileiro de Cursos e con-
ta com o apoio da Acip – 
Associação Comercial e In-
dustrial e da Prefeitura de 

Pindamonhangaba.  
A Feira vai expor os 

trabalhos de 10 grupos do 
curso de assistente admi-
nistrativo para os alunos 
e também estará aberta 
para a comunidade.

Este projeto aconte-
ce na sede da instituição 
e os melhores trabalhos 

das unidades espalhadas 
pelo Brasil serão apre-
sentados na etapa na-
cional, que acontece em 
Londrina-PR, no mês de 
agosto. 

O Cebrac atua há 10 
anos em Pinda, antende 
jovens de 14 a 17 anos, e 
além da variedade de cur-

sos para quem quer se es-
pecializar, oferece, todas 
as sextas-feiras, gratuita-
mente, cursos para a po-
pulação. 

A sede da escola em 
Pinda fi ca na rua Dr. Mon-
teiro César, 106, centro. 
Mais  informações pelo te-
lefone 3645-2881.

Cebrac realiza Feira Nacional 
de Empreendorismo

Batalhão completa 68 anos

Pinda participa de feira de 
turismo em Holambra

O relacionamento com profi ssionais do turismo é uma das 
oportunidades geradas pela feira

Divulgação Turismo Pinda

Na manhã desta quin-
ta-feira (22), o 2º Bata-
lhão de Engenharia de 
Combate “Batalhão Borba 
Gato” realiza uma forma-
tura geral com desfi le de 
militares da ativa e inte-
grantes da reserva em co-
memoração aos 68 anos 
de existência do Batalhão 
na cidade.

O evento, que acontece 
a partir das 10 horas na 
praça Padre João de Faria 
Fialho (Largo do Quartel), 
é aberto ao público.

Além do desfi le, have-
rá exposição de viaturas 
e materiais da unidade de 
Engenharia para a apre-
ciação dos presentes.

A Polícia Militar 
de Pindamonhangaba 
apreendeu dois jovens 
com uma falsa arma de 
fogo na manhã de ter-
ça-feira (20). Quando 
faziam patrulhamento 
pelo bairro Quadra Co-
berta, os policiais rece-
beram uma denúncia 
anônima de que dois 
adolescentes assalta-
ram uma mulher, e 
descreveu as caracte-

e Departamento de Tu-
rismo participaram, no 
último fi nal de semana, 
da 37 ª Aviestur, voltada 
para agentes de viagem 
e outros profi ssionais do 

turismo, na cidade de Ho-
lambra.

Pinda participou do 
evento representando, 
também, o Circuito Turís-
tico Mantiqueira, tendo um 

espaço dentro do estande 
da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo.

A feira teve um grande 
número de expositores 
e estandes de divulga-
ção de diversos destinos 
nacionais. Contou, tam-
bém, com uma série de 
cursos, palestras e de-
bates com os mais reno-
mados profissionais do 
turismo, capacitando, 
também, a equipe do De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura.

De acordo com a dire-
tora do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, a 
participação de feiras e 
eventos voltados para os 
profi ssionais de turismo 
é de grande importân-
cia para a divulgação do 
nome da cidade e de seus 
atrativos.

PolíciaPolícia

Ainda na noite de 
terça-feira (20), a Po-
lícia Militar surpre-
endeu dois indivíduos 
pichando um prédio 
da  Prefeitura, no bair-
ro São Benedito. Com 
eles foram encontra-
dos vários objetos, 
como tintas e rolos. Os 
elementos foram con-
duzidos ao 1º DP.   

A população pode 

Adolescentes são 
pegos com simulacro 
de arma de fogo

rísticas físicas dos au-
tores. Em ronda pela 
região, a PM localizou 
os indivíduos que, com 
a aproximação da via-
tura, fugiram a pé, dis-
pensando objetos pelo 
caminho. Entretanto, 
eles foram alcançados, 
sendo constatado que 
o objeto dispensado 
pela dupla tratava-se 
de um simulacro de 
arma de fogo.

PM localiza mais um 
procurado pela Justiça

Na noite da últi-
ma terça-feira (20), 
a PM capturou um 
foragido da Justiça. 
O indivíduo estava 
no bairro Maricá e 
apresentava compor-
tamento suspeito. 

Ele foi  ser revistado 
e, após consulta de 
antecedentes crimi-
nais, foi constatado 
que era procurado. 
Conduzido ao 1º DP, 
permaneceu à dispo-
sição da Justiça.

Dois pichadores são presos 
ajudar a Polícia Militar 
no combate à crimina-
lidade fornecendo in-
formações a respeito 
de irregularidades por 
meio do telefone 190, 
do disque denúncia PM 
0800 555 190 ou do 
disque denúncia – 181, 
além do serviço ‘Fale 
Conosco’, disponibili-
zado no site: www.poli-
ciamilitar.sp.gov.br.

Akim/AgoraVale

CIDADE

Militares farão desfi le e vão expor materiais das unidades de Engenharia

Assessoria Cebrac

Instituição existe há 10 anos em Pindamonhangaba e oferece cursos para os jovens
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador 
ricardo 
Piorino

Vereador Professor osValdo

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador Ri-
cardo Piorino (PDT) apresentou 
3 requerimentos na última sessão 
ordinária com destaque para o 
documento em que solicita ao 
Comandante da Polícia Militar 
de Pindamonhangaba, capitão 
PM Paulo Cavalheiro se já foram 
dadas  respostas às reivindicações 
solicitadas no que diz respeito a 
instalação das 5 bases comuni-
tárias no município e o aumento 
dos efetivos das polícias civil e 
militar. “Estamos no aguardo des-
ses pedidos pois a segurança da 
nossa cidade continua precária. 
Precisamos que o Governador 
Geraldo Alckmin e o Secretário 
de Segurança Pública olhem 
para a cidade e atendam aos 
nossos pedidos, que são também 
as solicitações da população de 
Pindamonhangaba”, enfatizou 
Ricardo Piorino. 

Transporte irregular
O vereador Ricardo Piorino 

também fez um requerimento ao 
Prefeito Municipal solicitando 
informações ao Departamento 
de Trânsito para que informa se 

Ricardo Piorino solicita 
informações sobre reivindicações 
da área de segurança pública

Pedidos foram feitos à secretaria de segurança
Pública e ao governador de sP, mas até a Presente 

data ainda não foram encaminhadas as resPostas

há ou não autorização para que 
a empresa de Taubaté – ABC 
Transporte Coletivo – circule 
pelas ruas do bairro Araretama 
e faça o transporte de passagei-
ros. “Até agora não obtivemos 
resposta. Esse tipo de problema 
acarreta prejuízos para a empresa 
de transporte que detém a con-
cessão em Pindamonhangaba e 
também aos que atuam no trans-
porte complementar”, observou 
o presidente da Câmara, Ricardo 
Piorino.

Placa de sinalização
Ainda na sessão ordinária, o 

vereador Ricardo Piorino enca-
minhou requerimento à Secreta-
ria de Obras e Serviços para que, 
por meio do Departamento de 
Trânsito, implante uma placa de 
sinalização na avenida Nossa Se-
nhora do Bonsucesso indicando a 
entrada da sede da Prefeitura da 
cidade. “Não existe sinalização 
no local e muitos motoristas que 
adentram a cidade acabam se 
perdendo e não sabem onde está 
localizada a sede do Poder Exe-
cutivo de Pindamonhangaba”, 
finalizou Piorino. 

Visando sempre a saúde 
e o bem-estar dos cidadãos 
de Pindamonhangaba, o 
vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR)  solicitou 
através de requerimento 
aprovado pelo plenário nesta 
segunda-feira, dia 12 de 
maio, durante a Sessão Or-
dinária realizada na Câmara,  
estudos e providências para 
a realização de cirurgias 
eletivas na Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamo-
nhangaba. A solicitação, de 
forma regimental, foi feita 
ao Prefeito e à Secretaria 
de Saúde.

Atualmente,  há uma 
enorme quantidade de mu-
nícipes que aguardam estas   
cirurgia. Por isso, existe a 
necessidade urgente de efe-
tuá-las, já que elas influem 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita realização de 
cirurgias eletivas

diretamente na qualidade de 
vida destes cidadãos. Deste 
modo, Dr. Marcos Aurélio 
solicita que a Prefeitura de 
Pindamonhangaba negocie 
com o Departamento Regio-
nal de Saúde para que estas 
cirurgias sejam realizadas 
na Santa Casa do município, 
que tem profissionais quali-
ficados e capacitados e que 
conta, também, com insta-
lações seguras e apropriadas 
para este tipo de atendimen-
to e de procedimentos. “A 
realização destas cirurgias 
eletivas, será um grande 
passo para que melhore a 
qualidade de vida de todos 
os cidadãos que precisam 
delas. Quando o assunto é 
saúde, temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB), solicitou através de 
requerimentos nesta última 
segunda-feira, dia 19, ao 
Executivo Municipal, várias 
melhorias para o bairro do Ipê, 
entre elas a limpeza de toda 
extensão da área verde que se 
localiza na entrada do bairro e 
a iluminação da mesma e das 
proximidades do parquinho.

O vereador recebeu vários 
pedidos de moradores, onde 
a grande maioria solicita a 
iluminação no local. “É de 
extrema importância, que o 
Prefeito Municipal, juntamente 
com o subprefeito façam as 
melhorias no local, lembrando 
de que estamos em alerta contra 
a dengue e não podemos deixar 
locais sujos e com muito mato. 
E com relação a iluminação 
também é muito importante, 
pois crianças utilizam o espaço 
para brincar e como passagem 
do bairro, não podemos espe-
rar que algo aconteça naquela 
região para que medidas sejam 
tomadas”, destaca Roderley.

Trânsito
O vereador Roderley Miot-

to, preocupado com o intenso 
trânsito entre as ruas Dr. Fontes 
Júnior, rua do Cardoso e rua 
dos Bentos, solicita ao Depar-
tamento de Trânsito, estudos 
para que seja implantado um 
semáforo entre estas ruas. “O 
local é de grande acesso de 
veículos, bicicletas, pedestres, 
paradas de ônibus e de entrada 
e saída dos alunos da Escola 
Tableau. Solicito que o Depar-
tamento de Trânsito estude uma 
forma de melhorar o trânsito 

Vereador Roderley 
Miotto solicita melhorias 
para o bairro do Ipê

no local, pois interligam a rua 
principal, duas adjacentes e em 
determinados horários é quase 
que impossível o trânsito, po-
dendo haver acidentes”, explica 
o vereador.

Crispim
O vereador Roderley Miot-

to agradece ao Executivo e 
à Secretaria de Obras, pelas 
melhorias que estão sendo 
executadas no entorno do 
Centro Comunitário do bair-
ro do Crispim. “Encaminhei 
a solicitação n° 1080/2014, 
no dia 6 de maio, em nome 
dos vários munícipes que me 
procuraram e reclamaram das 
calçadas que se encontravam 
quebradas e relataram de que 
alguns idosos teriam sofrido 
quedas no local. Nesta semana 
as melhorias já estavam sendo 
executadas pelo setor de obras. 
Eu e a comunidade do bairro 
do Crispim, agradecemos a 
agilidade e aguardamos que as 
outras solicitações feitas para o 
bairro sejam atendidas”.

Ve r e a d o r ro d e r l e y  Mi otto

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) fez um pedido 
através do Requerimento nº 
1375/2013, solicitando ao 
Executivo a ampliação da 
iluminação pública no trecho 
que liga a Rodovia Presidente 
Dutra à via de acesso Radia-
lista Percy Lacerda, entrada 
da Fundação Universitária 
Vida Cristã – FUNVIC, man-
tenedora da Faculdade de 
Pindamonhangaba – FAPI, 
pois o o pequeno trecho não 
tinha iluminação o que cau-
sava aos seus usuários grande 
desconforto e preocupação 

Professor Osvaldo agradece 
ampliação da iluminação 
pública na entrada da FAPI

aos mesmos.
Em resposta vinda do 

Executivo, através do Ofício 
nº 1.403/2013, do gabinete 
do Prefeito, explicou que foi 
enviado um projeto junto a 
empresa EDP Bandeirante e 
a Concessionária Nova Dutra, 
que solucionaram a falta de 
iluminação do local.

O vereador Professor Os-
valdo agradece e ressalta a 
grande importância de ilu-
minar este pequeno trecho 
restante, já que o mesmo é 
utilizado por estudantes e 
professores para chegar as 
dependências da Faculdade.

Pregão Presencial, nº 05/14

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se 
acha aberto pregão presencial, nº 05/14, com encerramento dia 
05/06/2014, às 08h30, para a aquisição de materiais diversos para 
escritório. Maiores informações pelo telefone 12-3644.2250, ou na 
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira,860 - Mombaça, mesma 
localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo 
custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível 
pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus. 

ORDEM DO DIA

18ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 26 de maio de 

2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley Miotto, que 

“Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego 

público no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 43/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira, 

que “Altera a Lei n° 5.612/2014, substituindo os termos “deficientes 

físicos” e “portadores de deficiência” por “pessoas com deficiência”.

 Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder Exe-
cutivo, providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de grade 
de proteção na boca de lobo lo-
calizada na rua Rubião Júnior, 
na altura do nº 192, em frente 
ao ponto de ônibus das linhas 
Guaratinguetá e Taubaté. Se-
gundo o vereador, as condições 
que a mesma se encontra, co-
loca em risco a segurança dos 
usuários de transporte coletivo 
no momento do embarque e 
desembarque, dos pedestres 
e ciclistas que trafegam pelo 
local.

Tráfego da rua
Dr. Campos Salles
O vereador Martim Cesar 

pede providências junto ao 
departamento competente 
para que seja realizado estu-
dos visando a colocação de 
obstáculos tipo tachão, no 
trecho de acesso da rua Dr. 
Campos Sales com a avenida 
Dr. Francisco Lessa Junior e a 
rua Álvaro Pinto Madureira. O 
vereador alega que os veículos 

Martim Cesar pede 
grade de proteção
para boca de lobo

que vem na rua Dr. Campos 
Sales sentido centro, não estão 
respeitando a sinalização que 
proíbe a conversão a esquerda, 
que da acesso a avenida Dr. 
Francisco Lessa Junior e a rua 
Álvaro Pinto Madureira, colo-
cando em risco a segurança de 
pedestres, ciclistas e veículos 
que transitam pelo local.

Iluminação
O vereador Martim Cesar 

solicita à Administração Muni-
cipal melhorias na iluminação 
da Praça Marechal Humberto 
Castelo Branco, no bairro 
Chácara da Galega. Em sua 
justificativa, o vereador alega 
que as luminárias existentes 
no local estão acima das copas 
das árvores, o que vem preju-
dicando a iluminação da praça. 
A comunidade reclama que no 
período noturno o local fica 
muito escuro, comprometendo 
a segurança dos moradores e 
dos transeuntes.

o Vereador MartiM cesar, no destaque, Pede grade de Proteção na boca de lobo 
PróxiMo ao Ponto de ônibus na rua rubião Júnior, Para Maior segurança da PoPulação
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Ata da 49.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.12.2013.

Às dez horas do dia dez de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
06.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0178/13 José Maria 
Gurgel Fernandes. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0161/13 Antonio Carlos Nieri. III – EXPEDIENTE: Ofício 059/13 – 
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.

Pindamonhangaba, 10 de Dezembroi de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.01.2014.

Às dez horas do dia dois de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 51.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
26.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0171/13 Celso Itiro Tacassi. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 001/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.01.2014.

Às dez horas do dia dois de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 51.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
26.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0171/13 Celso Itiro Tacassi. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 001/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.01.2014.

Às dez horas do dia três de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 
02.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0177/13 Daniela Moreira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.01.2014.

Às dez horas do dia três de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 
02.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0177/13 Daniela Moreira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 49.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.12.2013.

Às dez horas do dia dez de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
06.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0178/13 José Maria 
Gurgel Fernandes. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0161/13 Antonio Carlos Nieri. III – EXPEDIENTE: Ofício 059/13 – 
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.

Pindamonhangaba, 10 de Dezembroi de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 48.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.12.2013.

Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Ordinária, realizada em 
05.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0159/13 Hemapam 
Assessoria e Gestão Adm Ltda ME.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 48.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.12.2013.

Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Ordinária, realizada em 
05.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0159/13 Hemapam 
Assessoria e Gestão Adm Ltda ME.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.01.2014.
Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular 
e Adelson Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão Ordinária, realizada em 
14.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0166/13 Maria Zilea 
da Silva Lima. II – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0169/13 Raquel Saint Clair Lopes Muassab. III– RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0175/13 Marcelo Ferreira Marques. IV 
– RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0190/13 
Ana Paula de Souza.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.01.2014.
Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular 
e Adelson Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão Ordinária, realizada em 
14.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0166/13 Maria Zilea 
da Silva Lima. II – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0169/13 Raquel Saint Clair Lopes Muassab. III– RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0175/13 Marcelo Ferreira Marques. IV 
– RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0190/13 
Ana Paula de Souza.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.01.2014.

Às dez horas do dia quatorze de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente 
suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
09.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi  INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0163/13 Luci D Almeida. 
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, pela maioria: 1-0173/13 
Deusdete Marques Pontes Junior. III – EXPEDIENTE: Ofício 003/14-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.01.2014.

Às dez horas do dia quatorze de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente 
suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
09.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi  INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0163/13 Luci D Almeida. 
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, pela maioria: 1-0173/13 
Deusdete Marques Pontes Junior. III – EXPEDIENTE: Ofício 003/14-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.01.2014.

Às dez horas do dia nove de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Segunda Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença do senhor 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Aves, membro suplente. 
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Ordinária, realizada em 07.01.2014. Na 
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0164/13 Luci D Almeida. II – EXPEDIENTE: Ofício 
003/14 - JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2014. 
Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.01.2014.Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.01.2014.

Às dez horas do dia nove de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Segunda Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença do senhor 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Aves, membro suplente. 
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Ordinária, realizada em 07.01.2014. Na 
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0164/13 Luci D Almeida. II – EXPEDIENTE: Ofício 
003/14 - JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2014. 
Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.01.2014.Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.01.2014.

Às dez horas do dia sete de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
03.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, pela maioria: 1-0180/13 João Carlos Ribeiro Salgado.  
II – EXPEDIENTE: Ofício 002/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.01.2014.

Às dez horas do dia sete de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
03.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, pela maioria: 1-0180/13 João Carlos Ribeiro Salgado.  
II – EXPEDIENTE: Ofício 002/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Janeiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 51.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.12.2013.

Às dez horas do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e  Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
19.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0160/13 Francisco 
Carlos Euzebio. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0172/13 Douglas Fernando de Mello Lemes. III – EXPEDIENTE: Ofício 
062/13-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 51.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.12.2013.

Às dez horas do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e  Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
19.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0160/13 Francisco 
Carlos Euzebio. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0172/13 Douglas Fernando de Mello Lemes. III – EXPEDIENTE: Ofício 
062/13-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 50.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.12.2013.

Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quinquagésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Ordinária, realizada em 
17.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0157/13 Roger da 
Silva Ribeiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0165/13 Moacir Gonzaga de Campos. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0167/13 Genésia Moreira Cardoso Pugas.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 50.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.12.2013.

Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quinquagésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Ordinária, realizada em 
17.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0157/13 Roger da 
Silva Ribeiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0165/13 Moacir Gonzaga de Campos. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0167/13 Genésia Moreira Cardoso Pugas.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 50.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.12.2013.

Às dez horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quinquagésima  Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 49.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
17.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0164/13 Luci 
D Almeida. II – EXPEDIENTE: Ofício 060/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 50.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.12.2013.

Às dez horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quinquagésima  Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 49.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
17.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0164/13 Luci 
D Almeida. II – EXPEDIENTE: Ofício 060/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 49.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.12.2013.

Às dez horas do dia doze de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 49.ª Sessão Ordinária, realizada em 
10.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0154/13 Marcela 
Possebon Caetano. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 49.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.12.2013.

Às dez horas do dia doze de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 49.ª Sessão Ordinária, realizada em 
10.12.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0154/13 Marcela 
Possebon Caetano. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Extrato de Convênio nº  46/ 14
Processo Administrativo: 14.007/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura– 
Associação Corporação Musical Euterpe
Objeto: Convênio – Recurso Municipal- desenvolver programa resgate musical, apresentações 
musicais artística e cívicas
Prazo: 31 de dezembro de 2014.
Valor: R$ 179.031,84
Data de Assinatura: 06/05/2014

Extrato de Termo de aditamento ao Convênio nº  138/ 07 - 01/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social – Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba.
Objeto: Aditamento Convênio – Recurso Municipal-  demandas não previstas e emergenciais 
ocasionadas pelo surto epidêmico de Dengue no Município de Pindamonhangaba
Prazo:28 de maio de 2014.
Valor: R$ 80.000,00
Data de Assinatura: 12/05/2014

Extrato de termo de convênio n.º 47/2014
Processo interno: 12893/2014
Convenentes: Secretaria de Salde e Assistência Social x Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Taubaté – APAE Taubaté 
Objeto: verba municipal - atendimento e serviços de proteção social de alta complexidade 
(acolhimento institucional – residência inclusiva para pessoas com defi ciência intelectual e síndrome 
Prazo: 15/05/2015
Valor: R$ 138.000,00
Data da assinatura:16/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 131/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. MARIA  APARECIDA PAIVA E 
OUTRO   responsável pelo imóvel situado a   Rua MARIZ DE BARROS ,  bairro BOA 
VISTA , inscrito no município sob a sigla SO111601010000,  para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 132/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. ROBERTO ANTONIO DE PAIVA   
responsável pelo imóvel situado a   Rua MARIZ DE BARROS ,  bairro BOA VISTA , inscrito 
no município sob a sigla SO111601011000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 133/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOÃO GONÇALVES CORREA   
responsável pelo imóvel situado a   Rua MARIZ DE BARROS ,  bairro BOA VISTA , inscrito 
no município sob a sigla SO111601012000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Retifi cação de extrato de convênio publicado no dia 30/04/2014
Extrato de Convênio nº 42/2014

Processo administrativo n.º 04454/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo / Associação Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal - 
Valor R$ 185.407,72
Prazo: 31/03/2015
Data de Assinatura: 10/04/2014

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

Pindamonhangaba, 19 de Maio de 2014.

Através deste convocamos o nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer a 
Reunião Ordinária:

Dia: 28 de Maio de 2014.
Horário: 18:00 horas (1ª chamada) e 18:30 horas (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM
Frederico Machado, 179 – Centro
Telefone: 3644-5969 / 3644-5964

Pauta
1ª – CAPS III
Relator: Membro da SES.
Tempo estimado: 40 minutos
2ª – Relatório da Conferencia Estadual
Relator: Membro da comissão.
Tempo estimado: 20 minutos
3ª – Relatório de curso de capacitação
Relator: Irene Ribeiro e Ronaldo Castilho.
Tempo estimado: 10 minutos
4ª – Informes
Relator: Diretoria do Conselho.
Tempo estimado: 3 minutos.
5 ª – Leitura da Ata.

 José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Tribuna do Norte
cidade

Polo Regional vai leiloar 99 
bovinos de diversas raças

mesa Redonda 
debate abuso 
e exPloRação 
sexual de 
menoRes

Uma parceria entre a Unesco 
(Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), a Prefeitura e a Fa-
culdade de Pindamonhangaba 
realiza, na manhã deste sábado 
(24), a 1ª mesa redonda de En-
frentamento ao Abuso e Explora-
ção Sexual de Crianças e Adoles-
centes, com o tema “A prevenção 
à violência sexual contra crian-
ças e adolescentes nas escolas – 
O trabalho é em rede”.

O evento, organizado pelo 
Crea - Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social do município, acontece 
das 8h30 às 12h30, no auditó-
rio da faculdade, e faz parte da 
Semana do Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, que vai de 18 a 24 
de maio e é promovida em todo 
o país.  

A programação conta com a 
presença da psicóloga e mestre 
Margarete dos Santos Marques, 
Consultora na CHILDHOOD – 
Instituto WCF – Brasil; o advo-
gado Adriano Zanotti, presidente 
do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
de Pindamonhangaba,  e José 
Eduardo Santos, coordenador do 
Conselho Tutelar de Pinda, que 
farão parte da mesa.

O objetivo é capacitar e mo-
bilizar os participantes quanto à 
identificação, intervenção e ação 
frente à demanda apresentada, 
além de falar sobre a impor-
tância do trabalho em rede , em 
paralelo com a divulgação do 
“Disque 100.”

A data
O Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescentes 
reafirma a responsabilidade da 
sociedade brasileira em garan-
tir os direitos de todas as suas 
Aracelis.

A escolha da data é alusiva 
ao caso da menina sequestrada 
em 18 de maio de 1973, Araceli 
Cabrera Sanches, tinha apenas 
oito anos quando foi violentada 
e assassinada no dia 18 de maio 
de 1973, em Vitória. Os acusados 
do crime, pertencentes a famílias 
poderosas do Espírito Santo, 
nunca foram condenados. Paulo 
Constanteen Helal, conhecido 
como Paulinho, e Dante Mi-
chelini Júnior, conhecido como 
Dantinho. 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o Conselho de desenvolvi-
mento da região Metropoli-
tana Vale do Paraíba e Litoral 
norte promoveu, na quarta-
feira (14), a 4ª reunião da Câ-
mara Temática de Mineração. 
o encontro foi realizado no au-
ditório da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

de acordo com informações 
do departamento de Licencia-
mento ambiental e urbanismo 
da Prefeitura de Pinda, que or-
ganizou o evento, a reunião ini-
ciou com uma apresentação do 
promotor de Justiça do Gaema, 
dr. Jaime Meira do nascimen-
to Jr, em seguida houve apre-
sentação do Sindareia sobre 
“Boas Práticas de Mineração” 
e, para finalizar, o IPT - Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas 
expôs sobre ordenamento Ter-

o departamento de 
agricultura da Prefeitura 
realiza no dia 29 de maio, 
às 18 horas, o sorteio das 
novilhas remanescentes 
do Centro de Recria de 
matrizes Leiteiras. Será 
no prédio da Cati, situ-
ado na avenida nossa 
Senhora do bom Sucesso, 
nº 1.181, centro. Todos 
os produtores rurais de 
Pinda inscritos ou não 
inscritos no Programa 
balde Cheio e cadastra-
dos na defesa agropecu-
ária, estão convidados a 
participar do sorteio, que 
se dará pelo regimento 
do decreto nº 4655, de 
27/09/2010.

a apta – agencia Paulista de 
Tecnologia dos agronegócios e 
o departamento de descentra-
lização do desenvolvimento dis-
ponibilizam o leilão de 47 bovi-
nos machos e fêmeas das raças 
mantiqueira, girolando, mesti-
ços e refugos. o evento será rea-
lizado na terça-feira (27), a par-
tir das 9 horas, na sede do Polo 
regional de desenvolvimento 
Tecnológico dos agronegócios 
do Vale do Paraíba (estábulo 7), 
localizado na av. Prof. Manoel 
César ribeiro, 1.920, Santa Ce-
cília. Para mais informações en-
trar em contato com o telefone 
(12) 3642-1164. havendo mais 
de um interessado no lote de 
animais, o critério de desempate 
será o de melhor oferta.

outro leilão acontecerá no 
dia 3 de junho, às 9 horas, no 
estábulo 11, com 52 bovinos ma-
chos da raça nelore e mestiços. Objetivo é leiloar animais e contribuir com a agropecuária no município

soRteio de 
novilhas dia 29

Mineração na Região Metropolitana 
é discutida em Pindamonhangaba

ritorial Geo Mineiro no Vale do 
Paraíba.

a reunião teve público bas-

tante eclético e que lotou as 
dependências do auditório, 
com representantes de entida-

des da sociedade civil, órgãos 
ambientais, pesquisadores e 
mineradores.

Apresentação sobre dados estatísticos da construção civil

Maria Fernanda Munhoz

 ‘Semana da Liberdade’ combate preconceito
a “Semana da Liberdade”, organizada 

pela associação afro Livre, trouxe para a 
cidade o debate público sobre o precon-

ceito racial na sociedade e contou com 
diversas ações sociais e atrações cultu-
rais, de 12 a 17 de maio.

durante toda a semana, membros da 
associação discutiram formas de comba-
te ao racismo com alunos nas escolas e 
com a população em geral. a associação 
apresentou também alguns de seus proje-
tos sociais, desenvolvidos na intenção de 
auxiliar setores mais carentes da popula-
ção no seu dia a dia.

no sábado (17), pela manhã, aconte-
ceu um ato público na praça Monsenhor 
Marcondes, que teve a participação do 
grupo de pagode nota Samba.

À tarde aconteceu a 2ª Corrida da 
Liberdade, que neste ano fez parte da 1ª 
etapa do Circuito de Corrida de rua da 
cidade. 

um show de samba e pagode com 
o grupo Cupim na Mesa encerrou 
as atividades, à noite, na praça do 
Quartel.

os eventos realizados durante a Sema-
na da Liberdade contaram com o apoio 
de diversos setores da Prefeitura.Eventos envolveram representantes de diversos segmentos

divulgação

divulgação
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