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Igreja do Santana vira paróquia
Ana Camila Campos

A Igreja do Santana
iniciou processo para
se tornar paróquia, que
deve ser consolidado
em dezembro deste
ano. Inicialmente, a
capela estava vinculada
à paróquia de Nossa
Senhora do Rosário de
Fátima (Crispim). Com
sua transformação em
paróquia, ela ainda
vai abranger as
igrejas de São
Sebastião (Tabaú)
e Santa Clara (em
construção no
Castolira).
De acordo com
informações da Igreja,
a transformação do
Santana em paróquia
se deve ao crescimento
de Pindamonhangaba,
especialmente naquela
região, devido aos
conjuntos habitacionais
construídos e em fase de
ediﬁcação.

INICIATIVA DA IGREJA
VAI BENEFICIAR
CATÓLICOS DA
REGIÃO DO SANTANA
E FORTALECER A
RELIGIOSIDADE

RELIGIÃO 3

Odirley Pereira

Padre Antônio Gonçalves é novo pároco
Ex-capelão militar, padre Antônio Carlos Gonçalves foi designado pelo bispo diocesano de
Taubaté, Dom Carmo João Rhoden, para assumir a nova paróquia de Pindamonhangaba. A
apresentação do padre acontece

nesta quarta-feira (15), às 19h30,
com uma celebração eucarística
do próprio bispo. Em entrevista
à Tribuna do Norte, o pároco do
Santana, disse que é uma grande
alegria servir a Deus em Pindamonhangaba, porque é uma cida-

de com pessoas inteligentes e que
sempre buscam o conhecimento
espiritual. O religioso, que já foi
noivo antes de se tornar padre,
contou para a Tribuna um pouco
da sua vida, sua carreira militar e
outras curiosidades.
RELIGIÃO 3

CASAL É PRESO
QUANDO FURTAVA
DESODORANTES

SIGNOS VENCE COPA DO COMÉRCIO
Divulgação

PÁGINA 5

Bandido
ﬁnge estar
dormindo para
roubar menina

Na página de
história desta
edição, a Tribuna
traz informações
referentes às
primeiras eleições
realizadas em
Pindamonhangaba,
que aconteceram
na Câmara e na
Escola Estadual
Dr. Alfredo Pujol.
A página ainda
traz estatísticas do
número de eleitores
há um século
comparados com os
de hoje.

Um bandido ﬁngiu estar
dormindo na avenida Dr.
Jorge Tibiriçá para assaltar
uma menina de 17 anos. A
jovem estudante estava caminhando quando o homem
levantou subitamente e ameaçando agredí-la com socos
e chutes, ﬁcou com seu celular, fone de ouvido e um estojo de lápis.
PÁGINA 5

BENEFICIADO
COM ‘SAIDINHA’
ASSALTA
CONDOMÍNIO
PÁGINA 5

Eleições
eram no
Pujol e na
Câmara

O Signos Comercial bateu o Bar do
Zé do Café por 2 a 1 e conquistou a
6ª edição da Copa do Comércio Livre
de futsal. A equipe ainda teve o artilheiro da competição, Heliton, com 12
gols, e a defesa menos vazada, com 11
gols. O terceiro lugar ﬁcou com o Semar Santana, que também levou para

casa o troféu disciplina. Para o presidente da Liga Pindamonhangabense de Futsal, Benedito José Coelho, o
Pintado, o alto nível da competição se
deve ao empenho dos jogadores e dirigentes. Para 2015, Pintado promete
um campeonato ainda mais equilibrado e emocionante.
PÁGINA 2

HISTÓRIA 6
PREVISÃO DO TEMPO
QUARTA-FEIRA

20º

28º
UV 11

PANCADAS DE CHUVA DE CURTA
DURAÇÃO - QUALQUER PARTE DO DIA

Fonte CPTEC/INPE

2

E

Pindamonhangaba

DIToRIal
Cadê as moedas???

Exija o troco no supermercado
e nas lojas R$ 1,99

S

abe aqueles centavos que você deixa de pegar no caixa do supermercado ou nas lojas
de R$ 1,99? Eles representam uma perda de aproximadamente R$ 430 milhões por ano
para o consumidor, de acordo com especialistas do
mercado econômico. Se dividirmos isso pela PEA –
População Economicamente Ativa do País, chegamos a um prejuízo médio de R$ 3,58, por mês (R$
42,96 ao ano), para cada um dos 120 milhões de
brasileiros que fazem parte do índice. Obviamente
há os mais e os menos prejudicados.
Deixar de receber aquele troco, quando o ‘caixa’ simplesmente o ignora ou aceitar aquela bala
no R$ 1,99 é renegar a própria economia. Não que
seja significativo, mas aquele dinheiro é seu por
direito. Em supermercados acontece de forma
menos intensa, já que os preços são taxados com
cifras quebradas de uma maneira geral R$ 1,17,
R$ 2,74, R$ 3,21, R$ 19,48, entretanto a somatória
dos centavos culmina em outro número quebrado:
R$ 50,33, R$ 60,27 ou R$ 42,29. As pessoas que
não pagam no cartão ‘esquecem’ os centavos com o
virar de costas do caixa. Vale ressaltar que no caso
dos supermercados, o consumidor também ‘ganha’
porque se um produto ou compra ficar em R$ 20,72
ou R$ 35,23 e os R$ 0,02 ou R$ 0,03 centavos não
entregues tendem a não ser cobrados.
Mas no R$ 1,99 ou lojas com cifras terminadas
nos R$ 0,99 centavos a situação é terrível. O R$
0,01 centavo não existe ou vira bala – aí ajuda as
pessoas a engordar ou criar carie ou ainda culmina
futuramente em uma crise diabética.
Todos devem exigir o troco, mas tá faltando moeda no mercado. E não adianta reclamar daquele
porquinho de reversas do seu filho/a ou daqueles
centavos que são deixados no veículo para pagar
zona azul ou dar para o menino que olha carro. A
ausência das moedas se deve basicamente à redução do orçamento do BC – Banco Central. Com verba menor, o BC adquire menos moedas e notas de
pequeno valor como R$ 2 R$ 5 e R$ 10 (a de R$ 1
não se faz há quase cinco anos).
Para se ter uma ideia, o BC reduziu para quase 1/3
as encomendas destas cifras em relação ao ano passado.
Em 2013, a Casa da Moeda produziu 3,15 bilhões de
cédulas e 2,3 bilhões de moedas de todos os valores para
o BC. Neste ano, a previsão é fabricar 1,2 bilhão de cédulas e somente 945 milhões de moedas. Haja caixa virando as costas ou bala entrando no bolso.
Só para constar, um outro efeito dessa ausência
de moedas, aí válido para todo o comércio e o setor
de serviços é o arredondamento dos preços – que
culmina, por exemplo, na inflação.
Não há para onde fugir.

V

* José Valdez de Castro Moura

anguarda literária

a bUSCa dE Si mESmo

Walt Whitman, escritor norte-americano, ao refletir sobre a
vida, escreveu:
“Ó navio imortal, navio do corpo e da alma, navegando”, em
consonância com as idéias de Ruth Montgomery, ao considerar
o nosso viver um grande barco enfrentando as procelas do Eu e
do mundo externo, quando publicou, em 1971, a sua monumental obra: “A World Beyond”.
Certamente, como intelectual da melhor estirpe, o escritor
referia-se à vida, ao velho questionamento sobre a existência. E,
quando pensamos na existência, na ânsia de conhecer-lhe a origem, (de onde vim?) e seu destino (para onde vou?) observamos
que, de filósofos a pensadores religiosos, há o desejo incessante
de dar resposta a esse mistério, seja em Igrejas, seja em meditação nas mais longínquas e ermas paragens do nosso planeta.
Entretanto, todos nós dificilmente buscamos as respostas no
interior do nosso ser, na luz aurifulgente que é o nosso núcleo
espiritual habitualmente denominado de alma.
Há um receio de escutar a voz de Deus – Pai nessa viagem

Fundação Dr. João Romeiro
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Signos Comercial é campeão do futsal
Divulgação

O time do Signos Comercial
conquistou o título da 6ª Copa do
Comércio Livre de futsal após bater
Bar do Zé do Café por 2 a 1 no ginásio do Tabaú no final de semana.
O terceiro lugar ficou com o Semar Santana, que venceu a Bicicletaria Liberdade pela contagem
mínima.
Heliton, do Signos Comercial,
foi o artilheiro da competição com
12 gols; a equipe ainda foi a menos vazada com apenas 11 gols; e o
troféu disciplina foi para o Semar
Santana.
O presidente da Liga Pindamonhangabense de Futsal, Benedito
José Coelho, o Pintado, agradeceu
aos atletas e dirigentes pela participação, e também aos patrocinadores e apoiadores, como a
Prefeitura de Pindamonhangaba.
“Todos demostraram muita garra
e determinação neste campeonato.
Para o próximo ano, pretendemos
organizar um torneio ainda mais
equilibrado e com altíssimo nível,
tanto nas equipes como na arbitragem. Tenho certeza que posso
contar com todos vocês”, finalizou
o dirigente.

Divulgação

Divulgação

amorpas
promove festa
de dia das
Crianças
No último domingo (12), a
Amorpas - Associação de Moradores do Residencial Pasin e Vila São
José, com o apoio da comunidade,
realizou a terceira edição do “Recriança do Residencial Pasin e Vila
São José”. De acordo com os organizadores, o evento foi um sucesso, contou com a participação de
muitas pessoas e reforçou a união
da família, com pais e avós acompanhando os pequenos.
Além das brincadeiras, foram
distribuídos cachorro quente, bolo,
refrigerante e saquinhos surpresa
para presentear as crianças pelo
seu dia.

CoNvoCação Da iii PLeNáRia Da CoMuNiDaDe NeGRa De PiNDaMoNHaNGaBa
O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra convoca as
entidades cadastradas para participar da III Plenária da Comunidade Negra com a seguinte ordem
do dia: A) Definição da atividade da VII Semana
da Consciência Negra de Pindamonhangaba; B)
Eleição dos membros da sociedade civil da Comunidade Negra.
Local, travessa Ruy Barbosa, 37, centro; dia
18 de outubro de 2014, às 10 horas
Edna Amorim- Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNHaNGaBa
DeCReTo Nº 5.115, De 1º De ouTuBRo De 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da
Lei nº 5.708, de 1º de outubro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), no Fundo Municipal de
Assistência Social, no FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade, referente ao repasse e rendimento do Convênio
SEDS nº. 3168/2011 para a aquisição de um veículo, firmado
com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do
Estado de São Paulo. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.13 FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade
1025 Equipamentos em Geral
08.244.0019.2
4.4.90.52– Equipamentos e Material
Permanente
R$ 56.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá
como cobertura o repasse efetuado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2014.
vito ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de outubro de 2014.
synthea Telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

para o interior com a finalidade de dar o verdadeiro significado
para o nosso viver. É imperioso entender que esse “navio de
corpo e alma” precisa estar navegando ( “Navegar é preciso,
viver, não !”, já escreveu o Poeta Fernando Pessoa), livre das
procelas dos condicionamentos sociais, dos valores distorcidos
que se apoderam de nós, nessa longa caminhada que empreendemos enquanto estivermos no nosso planeta. Ela tem início a partir do grito do nascimento ao último suspiro de nossa
efêmera vida carnal, uma vez que há continuidade, palmilharemos uma nova estrada sem os espinhos do orgulho, menos
pedregosa, na qual poderemos contemplar as flores do bem –
querer e sentir o agradável perfume das rosas da concórdia e
da paz.
Munidos da grande energia que emana de Deus (que só é
justiça e amor), pois ele nos transformou em centelha divina, caminharemos com mais segurança, pois sempre é bom lembrar o
escritor alemão Goethe ao publicar “Novas Baladas” em 1769:
“O poder do próprio Deus deve estar dentro de nós. De que outro modo as coisas divinas poderiam nos deliciar?”
É por demais importante saber que essa viagem em procura do autoconhecimento implica em atitude de extrema humildade: renúncia aos valores materiais, morais e intelectuais enraigados dentro de nós, ouvir mais do que falar, reconhecer as
nossas limitações.
E, reconhecer limitações e deficiências é um processo doloroso, mas é condição ”sine qua non” para crescer no sentido espiritual. Tenho a impressão de que os eruditos, os que
têm algum saber acadêmico encontram mais dificuldades
para percorrer esse caminho, possivelmente devido à oni-

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNHaNGaBa
DeCReTo Nº. 5114 De 23 De seTeMBRo De 2014
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do inciso IV do art. 11, da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de
julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam remanejados os recursos orçamentários
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para adequação
orçamentária no corrente exercício, classificados na seguinte
dotação:
02.
CÂMARA MUNICIPAL
02.01
CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10 Ação Legislativa
2001
Manutenção da Câmara
01.031.0002.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas –
P.Civil (3)
R$ 100.000,00
Art. 2º Os recursos remanejados pelo artigo anterior
correrão por conta de anulação da seguinte dotação orçamentária:
02.
CÂMARA MUNICIPAL
02.01
CÂMARA MUNICIPAL
02.01.20 Administração Geral
2001
Manutenção da Câmara
01.031.0002.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas –
P.Civil (5)
R$ 100.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2014.
vito ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de setembro de 2014.
synthea Telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

potência da sua formação.
Quantas vezes encontramos exemplos edificantes de humildade em seres simples, de pouca instrução, talvez porque não estão atrelados a preconceitos e aos fortes valores
ditados pela sociedade consumista em que vivemos, na qual
se aprecia a dualidade: PODER E TER a estabelecerem um
forte domínio sobre as pessoas originando angústias, desespero e impotência. Isto porque se associa o conceito de felicidade ao PODER – TER, relegando a um segundo plano
o SER MAIS. Ora, quando ansiamos SER MAIS ocorre um
restabelecimento do contato da alma com Deus e o homem
torna-se “religioso” (religião não traz na sua raiz o conceito de “religar-se “?). Nesse momento, aprende-se que outro momento existencial está por vir, com um sentido mais
transcendental, e, passamos a compreender o que representa a atual existência.
Cremos que o importante é dar o primeiro passo: enfrentar o fantasma interior, auscultando a voz interna, aclareando aspectos da personalidade que nos mantêm atados às
ilusões terrenas, indo em direção ao próximo, reatando relacionamentos saudáveis, para que seja menos difícil a dura
jornada existencial a percorrer.

EXPEDIENTE

*o autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor
pela USP, da Casa do Poeta de S. Paulo, da UbT, da academia
Pindamonhangabense de Letras (cadeira 21) da academia
Taubateana de Letras e da academia Paulista de Jornalismo.
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religião
Igreja do Santana vai virar paróquia
Odirley Pereira
***
a igreja do Santana
entrou em um processo
preparatório para se tornar paróquia. O pároco
responsável por ela será o
ex-capelão militar, padre
antônio Carlos Gonçalves,
que vem de Taubaté.
a primeira fase para a
igreja do Santana se adequar a uma paróquia é
chamada
pró-paróquia.
esta etapa começou com
tríduo iniciado no domingo
(12), com missa presidida
pelo cônego elair Fonseca
Ferreira (vigário geral da
diocese de Taubaté); que
continuou na segunda-feira (13) com celebração do
padre Vitor Hugo (decano de Pindamonhangaba);
e terminou na terça-feira
(14), com o cônego Francisco Carlos euzébio, o pároco Chiquinho (da paróquia
Nossa Senhora do rosário
de Fátima).
a apresentação do
padre antônio Carlos
Gonçalves acontece nesta quarta-feira (15), com
celebração eucarística do
bispo diocesano de Tauba-

Odirley Pereira

ana Camila Campos

Bispo diocesano

Igreja está localizada em uma das áreas mais populosas de Pindamonhangaba
té, dom Carmo João rhoden, às 19h30.
a nova paróquia ainda
abrangerá as capelas de
São Sebastião (Tabaú),
que pertencia à paróquia

Nossa Senhora do Bom
Sucesso (igreja matriz) e
Santa Clara (em fase de
construção no Castolira),
que assim como a capela
de Santana era vinculada

à paróquia Nossa Senhora
do rosário de Fátima, no
Crispim.
de acordo com o diácono ivoneri Teixeira,
responsável pela capela

São Sebastião, a igreja
do Santana vai se tornar
paróquia principalmente
pelo crescimento populacional de Pindamonhangaba. “Precisávamos de

mais uma paróquia para
a melhor divisão dos trabalhos e organização do
processo da igreja. estamos muito felizes com a
decisão do nosso Bispo
dom Carmo, que também
entendeu essa necessidade devido à quantidade de
conjuntos habitacionais
na região do Santana, o
que aumenta em muito o
número de fiéis naquele
setor da cidade. estamos
prontos para atuar nesta
nova paróquia”, destacou.

Padre antônio gonçalves assume comunidade
aNa Camila CamPOS
***
Para assumir a comunidade,
o padre antônio Carlos gonçalves está de mudança, com
divulgação

PerfIl
Natural de Lorena, é o
caçula de 15 irmãos. Tinha um relacionamento
muito bom com os pais,
de quem recebeu uma
formação moral muito
forte, e teve uma infância muito humilde.
Do pai, que trabalhava muito, recebeu o
incentivo ao estudo. Da
mãe, a religiosidade.
Com seis anos de
idade, mudou-se da zona
rural para a cidade a fim
de estudar.
É santista, adora ler,
gosta de televisão e
cinema. Uma de suas
grandes paixões é andar
de moto. Por isso, trará
o movimento para Pinda, celebrando a “missa
dos motociclistas” no
próximo domingo (19),
às 11h30, na Igreja do
Santana.

o objetivo de desenvolver um
grande trabalho com os fiéis.
há três anos e meio ele se
aposentou de sua função como
capelão militar e, então, foi
para a Comunidade São João
Batista, em Taubaté, onde ficou
durante dois anos.
gonçalves conta que não
esperava, mas que a notícia
de assumir a pró-paróquia do
Santana causou grande alegria,
principalmente porque, segundo ele, o bispo dom Carmo
João rhoden reconheceu os
trabalhos de estruturação desenvolvidos por ele na comunidade. Gonçalves também revela
que a expectativa de atuar no
município é grande. “O povo
aqui é muito exigente, intelectual; pessoas que buscam
o conhecimento e são muito
religiosas. A minha expectativa
é estar em Pindamonhangaba e
contribuir com o progresso da
cidade e, principalmente com o
progresso espiritual”, enfatiza.
o padre explicou que a
previsão é que a pró-paróquia
se torne paróquia em dezembro
e que uma de suas atividades
será estruturar e consolidar
essa rede.

TrajeTórIa:
a vocação
Na década de 1980, Gonçalves tinha 18 anos, era noivo e
estava prestes a casar. Há cinco
meses do casamento, veio a
vocação. “Sempre fui católico
praticante, da renovação carismática, e sempre tive aquela
vontade dentro do coração.
gradativamente, esse desejo foi
despertando”, relembra.
o padre conta que ainda assim, pediu que deus lhe man-

Odirley Pereira

frente à catedral de Lorena,
no dia da ordenação do padre
Cícero. Ambos entraram na
igreja e assistiram à cerimônia.
“Aquele padre chorava copiosamente de emoção. Pensei: meu
deus, será que vai ser isso?
Ali começou o meu chamado.
hoje, ele tem 10 padres apadrinhados no seminário.

carreIra MIlITar

Nascido em Lorena, padre foi capelão militar
dasse uma noiva, que também
fosse da igreja, e deus mandou
uma pessoa muito ‘bacana’. Entretanto, o sentimento de servir
a ele foi mais forte - tanto que
está há 26 anos nessa missão.
Citando dom helder Câmara
“Se tivesse que nascer cem
vezes, cem vezes seria padre”,
afirmando ser muito feliz.
Questionado se foi difícil mudar radicalmente a rotina e a
vida, ele responde sem hesitar.
“Não foi difícil, porque tudo que
se faz com amor não é difícil, é
prazeroso.”
ele confessa que nos dois
primeiros anos de Seminário,
de estudos de filosofia, chegou
a pensar em deixar o seminário

devido ao ritmo de vida que
levava – trabalho e estudos,
diferente da rotina de um seminarista. “Eu não tinha aquele
hábito e acabava me questionando. Queria uma resposta de
deus que se materializasse e
que me mostrasse que eu iria
ser padre e que não iria me
arrepender depois. Graças a
deus, muitas pessoas entraram
em minha vida e após o segundo ano, reafirmei a decisão”,
diz.

o SInal
gonçalves estava com um
amigo e passou com ele em

Dos 19 aos 21, Gonçalves foi
soldado da aeronáutica, servindo no EEAR. Nesses dois anos,
ele via o capelão Sebastião e
pensava que queria ser padre e
seria capelão militar.
então, prestou a prova federal e após ser aprovado, iniciou
sua trajetória como religioso
dentro das Forças Armadas.
nessa função, o religioso
é responsável pelo amparo
espiritual e moral da tropa,
celebra missas, promove palestras sobre conduta, orientação
de casais além de participar
normalmente das atividades
militares, como desfiles, marchas e educação física.
Quando iniciou a carreira
como capelão da aeronáutica,
ficou nove anos em Guaratinguetá, três anos no rio de
Janeiro, seis anos em Salvador,
um ano em brasília e então,
reformou (aposentou).
Também foi chefe dos capelães do brasil todo, atuando
como vigário episcopal.
após a aposentadoria, decidiu ficar perto da família, pois
conta que perdeu muitas festas
de aniversário e o crescimento dos sobrinhos. A família de
Gonçalves é muito unida e ele
destaca que o laço familiar é
muito importante para o padre.
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Roderley Miotto atuante Vereador Dr. Marcos Aurélio Martim Cesar pede realocação da
reitera requerimento para
cobertura de ponto de ônibus na
na Comissão de Saúde
implantação de UPAs 24 horas avenida N. Sra. Perpétuo Socorro
e Assistência Social
AssessoriA

de
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O vereador Roderley Miotto
(PSDB), Membro da Comissão
de Saúde e Assistência Social
da Câmara de Vereadores, e
desde que iniciou seu mandato
vem participando ativamente de
reuniões, buscando melhorias na
área da saúde para nossa cidade,
em parceria com o Executivo e
a Secretaria de Saúde.
A Comissão de Saúde e
Assistência Social se reúne semanalmente com o objetivo de
discutir os problemas e achar as V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o
soluções para a questão, principalmente do contrato com a Santa
Casa e Pronto Socorro.
Uma grande notícia para a população, é que os contratos já se
encontram prontos, sendo apenas finalizados os detalhes, que fazem
toda diferença para um atendimento de qualidade na área da saúde,
para nossos munícipes, entre tantas coisas boas que estão para
acontecer, como a entrega do P.A. Infantil e as UPAs - Unidades de
Pronto Atendimento.
A construção das UPAs na cidade será realizada por meio de um
convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério da
Saúde. Este serviço é de urgência e emergência, e serão instalados
em lugares estratégicos do município, diminuindo o fluxo que atualmente se concentra no Pronto Socorro Municipal, na região central.
Nas UPAs haverá espaços para atendimento social, sala para
classificação de riscos, exames, inalação, observação, aplicação de
medicamentos, curativos e sutura, eletrocardiograma, gesso e imobilização de fraturas, entre outras.
Em Moreira César, a UPA será instalada ao lado do Cisas, onde a
prefeitura vai fazer a preparação do terreno; já no bairro do Araretama
a equipe está realizando estudos e o planejamento para a fundação da
obra, e no Cidade Nova, os moradores do bairro já podem ver as obras
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sendo erguidas no bairro.
“Como Vereador e Membro da Comissão de Saúde e Assistência
Social, desde que iniciei meu mandato venho buscando melhorias
na área da saúde, que é a mais importante de nossa cidade, fico
extremamente satisfeito em ver as obras que estão sendo iniciadas,
e as melhorias buscamos, acontecendo. Os problemas existem e
sempre digo que precisamos buscar as soluções, pois falar e nada
fazer não resolve! Meu trabalho segue em parceria com o Executivo,
que é quem executa os projetos, e com a Secretaria de Saúde, que
se propõe a nos ouvir e nos atender. O nosso trabalho é fiscalizar e
buscar melhorias para a cidade e os nossos moradores”, finaliza o
vereador Roderley Miotto.

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
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O vereador Dr. Marco
Aurélio Villardi (PR) reiterou
na última sessão ordinária,
no dia 06 de outubro, através
de requerimento, a cobrança
aos órgãos públicos, para a
implantação das Unidades de
Pronto Atendimento - UPA - 24
horas, no bairro Araretama e
no Distrito de Moreira César.
O vereador fez esta solicitação
em função da necessidade de
um “Pronto Atendimento”
nessas localidades.
De acordo com o vereador,
“a implantação das UPAs 24
horas irá proporcionar uma
melhor assistência médica,
trazendo mais conforto e segurança para toda população
de Pindamonhangaba, além
de aliviar o PA do centro da
cidade, descentralizando-o”.
Reivindicações
ao Executivo
Preocupado com os moradores do de Pindamonhangaba, o vereador Dr. Marco
Aurélio está apresentando ao

Executivo, várias reivindicações dos munícipes da cidade.
O vereador apresentou os requerimentos ao Executivo em
sessão ordinária, contendo as
solicitações e que eles possam
ser resolvidos com urgência.
Dentre algumas reivindicações estão: a realização da
limpeza nas áreas públicas;
a manutenção dos pontos de
ônibus e a manutenção da
quadra de esporte do Bom
Sucesso. Ele solicitou, também, a reforma e a limpeza
de alambrados no campo
Walter Guimarães e Taipas.
O Dr. Marcos Aurélio pediu,
ainda, a manutenção preventiva na Academia da Melhor
Idade - AMI - no bairro Cidade Nova. “Sempre estarei
à disposição dos moradores
da nossa cidade e cobrarei
os órgãos públicos, principalmente quando o assunto for
o bem estar da população e a
saúde pública”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao prefeito Vito
Ardito, providências junto ao departamento competente, no
sentido de que seja retirada a cobertura do ponto de ônibus
existente ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
altura do nº 1952, sentido bairro, e a mesma realocada para o
ponto de ônibus localizado na avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sentido centro, em frente ao posto de gasolina
Sete Estrelas, próximo ao Shopping Pátio Pinda.
Manutenção de boca de lobo
O vereador Martim Cesar solicita ao Executivo, providências
junto ao departamento competente, para que seja realizada a
limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na avenida
Sagrados Corações, altura do nº 1011, próximo ao viaduto
Sagrados Corações. De acordo com o vereador, a limpeza da
desta boca de lobo se faz necessária, pois está dificultando o
escoamento das águas pluviais.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“PoPulação tem reclamado das
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Estudantes poderão fazer
estágio não remunerado, diz
Projeto aprovado pela Câmara

dificuldades Para acessar o local”

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
na sessão do dia 22 de setembro, fez o Requerimento de
número 1998/2014, solicitando
ao Executivo Municipal com
cópia ao DER - Departamento
de Estradas e Rodagem, providências urgentes no sentido de
limpar a Rodovia SP-62, em razão de diversos acidentes com
ciclistas e motociclistas devido
ao acúmulo de areia na parte
central e nas laterais da pista.
A limpeza da SP-62 começou
nesta semana o que tem deixado
os usuários contentes, pois com
a realização desta limpeza, os
acidentes poderão ser evitados.
Ribeirão do Curtume
O vereador Professor Osvaldo protocolou também no
dia 28 de julho, junto a Secretaria de Obras e Serviços,
o ofício de número 50/2014,
onde pediu providências para
a limpeza do Ribeirão do Cur-

tume e também a poda do mato
nas laterais. O ribeirão que fica
entre os bairros do Carangola e
Vila Suíça, bem como em toda
a lateral do bairro do Andrade,
estava muito sujo, deixando os
moradores preocupados com
animais peçonhentos e com
insegurança.
A limpeza do Ribeirão do
Curtume também começou na
semana passada e deve transcorrer por toda esta semana.
“Acredito, e muito, que o
trabalho feito em conjunto
sempre trará resultados positivos que beneficiará a toda
população. Agradeço a todos os
funcionários da subprefeitura
de Moreira César, envolvidos
nesta obra pela sua realização
e atenção dispensada a mais
esse nosso pedido e continuarei
realizando meu trabalho para
que nossa cidade melhore cada
vez mais”, finalizou o vereador
Professor Osvaldo.

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 dr. Marcos aurélio Villardi

Ricardo Piorino solicita
Professor Osvaldo tem
pedidos de limpeza na SP-62 e providências para facilitar
Ribeirão do Curtume atendidos acesso ao Poupatempo
AssessoriA

de

Preocupado em oferecer
maior comodidade e conforto à população da cidade
e região, o Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Ricardo
Piorino (PDT), apresentou
requerimento na sessão
ordinária desta segundafeira, dia 22, endereçado
ao Secretário de Obras e
Serviços do município, José
Antônio Rodrigues Alves –
com cópia ao prefeito Vito
Ardito -, no qual solicita,
em caráter de urgência,
estudos e providências
para facilitar o acesso dos
motoristas que buscam as
dependências do Poupatempo de Pindamonhangaba e
ao Tenda Hipermercado.
Segundo Piorino, “o

recém-inaugurado Poupatempo em nossa cidade, aumentou significativamente
o acesso de veículos na
região e no mesmo espaço
físico existe um hipermercado também com grande
fluxo de carros e outros
veículos”. Para o Presidente
da Câmara, “até a presente
data não existe um acesso
adequado para que os motoristas cheguem ao local
mencionado”.
Piorino conclui afirmando que “o ajuste no
trânsito naquela região e
a facilitação do acesso aos
motoristas ao Poupatempo
e ao Hipermercado, sem
dúvida alguma, daria maior
tranquilidade e conforto à
nossa população”.
AssessoriA

de
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O plenário da Câmara de Vereadores aprovou – por unanimidade – nesta
segunda-feira, dia 13 de outubro, durante a 36ª Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 154/2014, do Executivo, que “dispõe sobre estágio não remunerado na
Prefeitura de Pindamonhangaba. O projeto foi incluído na Ordem do Dia. De
acordo com o artigo 1º, o Executivo poderá conceder estágio, supervisionado,
não remunerado a estudantes regularmente matriculados em cursos de educação
superior ou de educação profissional de ensino médio.
O artigo 7º do projeto aprovado determina que “a duração do estágio
curricular será estabelecido observado o previsto no projeto do curso, limitado
ao prazo máximo de 02 (dois) anos”.
Na mensagem enviada ao Presidente da Câmara, o Chefe do Poder
Executivo informa que “a proposta visa conceder aos estudantes da cidade a
possibilidade de estágio nos órgãos da Prefeitura, dentro da área de aprendizagem, objetivando o cumprimento da carga horária obrigatória para a obtenção
do diploma”. Após a aprovação, o projeto segue para sanção do Executivo.
Verba para Apae
Os vereadores também aprovaram por 10 a 0 o Projeto de Lei nº 152/2014
que “autoriza do Executivo a celebrar subvenção à entidade Associação de
Pais e Amigos do Excepcionais – APAE”. Desta forma, a Prefeitura poderá
repassar R$ 46.347,90 para a APAE de Pindamonhangaba visando o desenvolvimento do Projeto “Proteção Social Especial de Média Complexidade”.
Ordem do Dia
A Ordem do Dia previa a análise, discussão e votação de 4 projetos.
Entretanto, um deles foi adiado e outros três aprovados.
O Projeto de Lei n° 17/2013, do vereador Carlos Eduardo de Moura –
Magrão (PPS), que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,
localizada na Alameda das Grevíleas II, no bairro Terra dos Ipês II, em Pindamonhangaba, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA” foi aprovado.
Na sequência, o Projeto de Lei n° 143/2014, também do vereador Carlos
Eduardo de Moura – Magrão, que “denomina as ruas do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL E COMERCIAL MOEMA VILLE, em Pindamonhangaba”
recebeu aprovação da totalidade dos vereadores presentes. Assim, a avenida
um passa a se chamar “Avenida Moema”. As demais ruas ficaram assim
nominadas: Itatis (rua um), Tupi (rua dois), Paraguaçu (rua três), Caramuru
(rua quatro), Gupeva (rua cinco) e Caetés (rua seis).
Nova Estrutura
Ainda na Ordem do Dia, o plenário deliberou aprovar o Projeto de Lei n°
150/2014, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa
da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”. Com a modificação deixaram
de existir a Diretoria Geral e os Departamentos de Administração, Jurídico,
Finanças e Comunicação. Foi mantido o Departamento Legislativo e criado
o Departamento de Administração e Finanças e a Procuradoria Jurídica. No
caso do Gabinete dos vereadores, ficou estabelecido que será mantido 01 (um)
assessor por gabinete. Desta forma, na nova estrutura, o Departamento Legislativo terá um diretor e dois cargos de “Assessor Legislativo de Organização
e Planejamento”. No novo Departamento de Administração e Finanças, além
do diretor, o organograma prevê a Divisão de Tecnologia da Informação e
as áreas de Recursos Humanos, Assuntos Administrativos, Contabilidade e
Tesouraria e Comunicação. A Procuradoria Jurídica está ligada ao Gabinete
do Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
Adiado
Na Ordem do Dia, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do
Poder Executivo, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal”
foi adiado por 7 dias, a pedido do vereador Janio Ardito Lerario.
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

Vereador ricardo Piorino

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Homem finge dormir
para assaltar estudante
Na segunda-feira (13),
na av. Dr. Jorge Tibiriçá, uma adolescente, 17
anos, estava caminhando pela calçada quando
um homem que, segundo

ela, estaria dormindo, se
levantou rapidamente e
ameaçou agredi-la com
chutes e socos, roubandolhe o celular, fone de ouvido e estojo de lápis.

Furto de desodorantes
Um homem de 34 anos
e uma mulher de 17 anos
furtaram três desodorantes na noite da última segunda-feira (13) em um
supermercado no bairro
Jardim Rosely.
Os dois estavam fazendo compras quando
pegaram os frascos e colocaram na bolsa da mu-

lher. Ao passar no caixa,
só pagaram um pacote
de salsicha. O casal foi
abordado por seguranças
do estabelecimento que
localizaram os itens subtraídos .
A polícia foi acionada e
os autores do furto conduzidos ao Plantão Policial e
autuados em flagrante.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.708, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais),
no Fundo Municipal de Assistência Social, no FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade,
referente ao repasse e rendimento do Convênio SEDS nº. 3168/2011 para a aquisição de um
veículo, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
A classificação orçamentária será:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.13
FMAS/ Proteção Especial Média Complexidade
1025
Equipamentos em Geral
08.244.0019.2
4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente R$ 56.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Polícia
Beneficiado por
“saidinha” é preso após
roubo em condomínio
No início da madrugada da última terça-feira (14) a PM de Pinda foi
acionada até um condomínio, onde uma moradora foi vítima de assalto.
Segundo a vítima,
quando se preparava
para adentrar no condomínio, surgiu o rapaz
que, sob ameaça de uma
arma, anunciou o assalto,
pedindo para a mulher
deixar o local, dirigindo o
veículo.
Depois de percorrerem algumas quadras do
condomínio, a mulher
percebeu a aproximação
de pessoas e freou bruscamente o veículo, fazendo

com que o homem deixasse o local levando-lhe a
quantia de R$ 15 e o cartão de crédito.
Com as características
do indivíduo apresentadas pela vítima e testemunhas, a PM passou a fazer
patrulhamento pelas ruas
do Castolira, onde acabou
localizando o acusado.
Apresentado ao plantão do 1º DP e após consulta de ficha criminal,
ficou constatado que o
rapaz vem cumprindo
pena e que estava em liberdade beneficiado pela
chamada “saidinha” para
comemoração no Dia da
Criança.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO Nº 001, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014
Estabelece normas para o recadastramento geral e obrigatório dos servidores inativos e
pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Fundo de Previdência Municipal
de Pindamonhangaba - FPMP.
SIDERVAN LUIZ ALVES, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba
- FPMP, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 01, de 19 de
janeiro de 2004,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização das informações cadastrais dos servidores
inativos e beneficiários pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Pindamonhangaba;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada da base de informações cadastrais, além de
imperativo legal, permite maior precisão nas reavaliações atuariais;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar possíveis inconsistências de pagamento na folha do
Fundo de Previdência;
CONSIDERANDO que o artigo 9º e seu inciso II da Lei Federal n. 10.887, de 18 de junho de 2004,
exige que as unidades gestoras do RPPS realizem recenseamento previdenciário periodicamente,
abrangendo todos os servidores inativos e pensionistas do respectivo regime, e
CONSIDERANDO que as regras para o recadastramento dos servidores inativos e pensionistas,
foram aprovadas pelo Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Municipal de
Pindamonhangaba, em sua 9ª reunião ordinária,
RESOLVE:

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.709, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil
e quinhentos reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/
Assistência Atenção Básica (PAB), referente a Resolução SS – 130, de 09 de dezembro de 2013,
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para reforma da Unidade de Saúde do Bairro das
Campinas. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
1023
Postos de Saúde- Ambulatório/PSF/Reformas
10.301.0020.2
4.4.90.51– Obras e Instalações

R$ 172.500,00

Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.710, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014
Altera dispositivos da Lei nº 2681, de 14 de julho de 1992, que “Dispõe sobre a venda de ingressos
nos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos esportivos a
estudantes de 1º, 2º e 3º Graus.
(Projeto de Lei nº 137/14, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A Ementa da Lei nº 2681/1992 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a venda de ingressos nos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais,
circenses e eventos esportivos a estudantes.”
Art. 2º O “caput” do art. 1º da Lei nº 2681/1992 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Os estudantes da educação básica (ensino fundamental e ensino médio), educação de
jovens e adultos (ensino fundamental e médio), educação profissional (básico e técnico), educação
superior (cursos tecnológicos, sequenciais de graduação e pós-graduação), regularmente
matriculados em estabelecimentos de ensino públicos ou particulares, oficialmente reconhecidos,
terão assegurado o acesso aos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e
eventos esportivos apresentados no município de Pindamonhangaba.”
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
‘
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N.º 5.713, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.
Altera dispositivo da Lei nº 4.793, de 21 de maio de 2008, que cria o Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o inciso I do art. 3º da Lei nº 4.793, de 21 de maio de 2008, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º ...
I – dotações do orçamento do Município, repasses e transferências de recursos do Fundo Nacional
de Habitação e Interesse Social e Fundo Paulista de Habitação e Interesse Social;
....”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

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 curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 20/10/2014 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
32º SILVANA APARECIDA MONTEIRO
RUA DR. DIMITRIUS STAMBOLOS, 115 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-040
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A Empresa SERV VALE AUTO TEC COMERCIAL LTDA EPP sito a Rua Amélia Prata
Balarin, 96 declara que CAMILO ROBERTO ALBANO portador da carteira de trabalho
23622, série 314 SP, está ausente do emprego desde o dia 17/09/2014 configurando
assim o abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente no pais.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO
PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS EXPEDIDO NOS AUTOS DE
USUCAPIÃO PROC. Nº 0005025-08-2009.8.26.0445, MOVIDO POR JOÃO BOSCO DA ROSA E S/M
MARIA SÍLVIA DE CARVALHO DA ROSA, COM O PRAZO 30 DIAS.
A DOUTORA CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo
se processam os termos da ação de Usucapião n. 0005025-08.2009.8.26.0445, requerido por JOÃO
BOSCO DA ROSA E S/M MARIA SILVIA DE CARVALHO DA ROSA, onde objetivam usucapir: “ UMA
ÁREA de terras situada neste município, no Bairro do Piracuama, medindo 3.506,00m² s, denominada
CHÁCARA SABOR RURAL, com origem na Transcrição nº 2.445 do Livro 3-K do CRI Local, devidamente
descrita no mapa e memorial descritivo que acompanharam a inicial. Alegam serem possuidores da
área descrita na inicial há mais de 15 anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica sem oposição de
terceiros, em decorrência do Instrumento particular de cessão e transferência de promessa de venda
e compra firmado em caráter irrevogável e irretratável em 26 de fevereiro de 1996 firmado com Dimas
Pereira do Carmo e sua mulher Inês Pereira Lopes do Carmo. Juntaram documentos que comprovam
a posse e que seguem encartados nos autos. E por terem preenchidos todos os requisitos legais,
requerem o Usucapião da área objeto da presente Ação. Assim, pelo presente edital CITA os ausentes
incertos e desconhecidos de JOÃO BOSCO DA ROSA e s/m MARIA SÍLVIA DE CARVALHO DA ROSA,
para os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em
quinze (15) dias, a fluir da publicação deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos
narrados na inicial (art. 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente
edital que será afixado e publicado na forma da lei.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - JUÍZA DE DIREITO

Art. 1° O recadastramento dos servidores inativos e dos beneficiários pensionistas do Fundo de
Previdência Municipal de Pindamonhangaba, com o objetivo de atualizar o cadastro próprio do
FPMP, será realizado com observância das regras constantes desta Resolução.
Art. 2º O recadastramento dos servidores inativos e dos beneficiários pensionistas será
realizado anualmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba (Serviço de Apoio ao Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba),
de segunda a sexta-feira, no horário de expediente normal, obrigatoriamente entre os meses de
novembro e dezembro.
Art. 3º Os servidores inativos e os beneficiários pensionistas deverão comparecer ao local do
recadastramento mencionado no dispositivo anterior, munidos de documento de identidade
atualizado com foto (RG, CTPS, Passaporte, CNH ou Registro de Conselho Profissional) e
apresentar cópia dos seguintes documentos:
I - comprovante do endereço residencial recente;
II - certidão de nascimento dos filhos dependentes do servidor inativo, e
III - comprovante de vínculo, se servidor inativo tiver dependente na qualidade de companheira.
Parágrafo único. Nas situações de alteração do estado civil ou do endereço residencial, o
beneficiário deverá apresentar o respectivo comprovante dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data da alteração.
Art. 4º O recadastramento do servidor inativo será realizado mediante o preenchimento e assinatura
da Ficha Cadastral - Censo, que será previamente disponibilizada ao beneficiário, com base nos
documentos apresentados e nas informações do servidor inativo e do beneficiário pensionista.
Art. 5º A habilitação ao benefício previdenciário e o recadastramento anual será realizado
diretamente pelo beneficiário, salvo em caso de justificada ausência, moléstia contagiosa ou
impossibilidade de locomoção, impedimento por imposição legal ou judicial, hipóteses em que
será representado por procurador constituído por instrumento público ou por advogado legalmente
constituído.
§ 1º O representante, sendo procurador constituído por instrumento público ou por advogado
legalmente constituído, deverá comprovar documentalmente e justificar o motivo da ausência do
beneficiário.
§ 2º O beneficiário incapaz e/ou menor, para fins de habilitação e recebimento do benefício
previdenciário, deverá ser representado por seus pais, pelo tutor ou pelo curador.
§ 3º O procurador do beneficiário deverá firmar, no ato do recadastramento, termo de
responsabilidade, por meio do qual se comprometerá a comunicar o óbito do outorgante ou qualquer
evento que possa extinguir o mandato ou determinar a perda do direito ao benefício previdenciário,
sob pena de ser responsabilizado por omissão.
§ 4º Os servidores inativos e os beneficiários pensionistas que reside m em municípios
distantes, o recadastramento será realizado mediante envio ao Fundo de Previdência Municipal
de Pindamonhangaba, via serviço de entrega expressa, cópia autenticada dos documentos
indicados nesta Resolução, uma foto 3x4 recente (com data expressa de no máximo de 30 dias),
acompanhando de documento comprobatório de vida em direito admitido, devidamente registrado
em cartório.
§ 5º Para validação do recadastramento apresentado nos dispositivos acima serão passíveis
de análise pela comissão de recadastramento e censo do Fundo de Previdência Municipal de
Pindamonhangaba, constituída pelo Conselho de Administração.
Art. 6º Todas as taxas, custas, despesas cartoriais e postagens decorrentes das disposições desta
Resolução ocorrerão por conta do servidor inativo e/ou pensionista.
Art. 7° Os servidores inativos e/ou pensionistas que não se recadastrarem, na época prevista nesta
Resolução, terão suspensos os pagamentos dos proventos e/ou das pensões, benefícios esses
que só serão restabelecidos após a regularização do recadastramento, consoante o determinado
pela Lei Federal nº 11.720, de 20 de junho de 2008.
Art. 8º As regras previstas nesta Resolução para o recadastramento serão publicadas no Jornal
Tribuna do Norte e Diário Oficial para sua ampla publicidade e conhecimento dos interessados.
Art. 9° As dúvidas oriundas do recadastramento e os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho
de Administração do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba.
Art. 10. É dever do beneficiário manter seus dados atualizados junto ao Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba, a qualquer tempo, independentemente do recadastramento anual
obrigatório de que trata esta Resolução.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2014.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 302/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 302/14, referente à “Aquisição de mesa
para tênis de mesa oficial, bolas para futebol de campo e para futebol de salão, visando atender às
escolinhas de treinamento de alunos da Sejelp e eventos”, com encerramento dia 29/10/14 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 304/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 304/14, referente à “Aquisição de
caminhão pipa para atender o Departamento de Meio Ambiente”, com encerramento dia 30/10/14
às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.:
(12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 323/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 323/14, referente à “Contratação de
empresa especializada em prestação de serviço referente à decoração artística natalinas das casas
de papai noel, do prédio da prefeitura, das ruas centrais e arvores de Natal”, com encerramento
dia 29/10/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 324/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 324/14, referente à “Contratação
de empresa especializada em prestação de serviço referente à trabalho artístico com papai noel
e duendes para as festividades natalinas”, com encerramento dia 29/10/14 às 14h e abertura às
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.

LICENÇA DA CETESB
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGUNA torna público que requereu
da CETESB a Licença de Operação, para Loteamento Comercial e residencial
Laguna situado na Av. Orlando Ferreira, nº 130, bairro Maricá, CEP 12411-600 Pindamonhangaba/SP.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 217/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. MANOEL JOSE DE SOUZA, responsável
pelo imóvel situado a RUA MACHADO DE ASSIS, bairro VILAZ PRADO, inscrito no município sob
a sigla SE.11.15.12.013.000, Quadra E Lote 56, 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
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Dupla suspeita de
praticar “saidinha de
banco” é presa
Policiais do SIG - Setor de
Investigações Gerais de Pindamonhangaba prenderam
na manhã da última segunda- feira (13), uma dupla acusada de fazer pelo menos três
vítimas no crime conhecido
como “saidinha de banco”.
Após 30 dias de investigações, a polícia identificou
os dois suspeitos, conseguiu a prisão temporária e
a busca na residência. Os
policiais saíram em cumprimento ao mandado de
prisão e tiveram êxito em

localizar os acusados.
Após buscas nas residências, foram localizadas duas
motocicletas e capacetes que
se assemelham com as características passadas pelas
vítimas, além de celulares, fones de ouvidos, um cigarro de
maconha e um dichavador de
fumo (aparelho utilizado para
preparar a maconha para a
confecção dos cigarros).
Os acusados foram encaminhados à delegacia e, em
seguida, levados à cadeia de
Cruzeiro.

Furto e dano
No último domingo
(12), houve furto em residência do bairro Vila Nossa Senhora Auxiliadora.
Além de levarem objetos

da casa, tentaram incendiá-la e quebraram as janelas. A polícia segue na
pista do autor ou autores
do crime.

Polícia prende homem
por tráfico de drogas
A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico e liberou outro por uso
pessoal de drogas.
O caso aconteceu na
última
segunda-feira
(13) por volta das 19h30,
no bairro São Benedito.
Ao avistar dois rapazes
em atitude suspeita, a
PM fez a abordagem.

Na revista, encontraram
sete porções de maconha
e R$ 272.
Um deles, o de 18 anos,
foi autuado por tráfico de
drogas e recolhido para a
Cadeia Pública de Cruzeiro. O outro, de 35 anos, foi
liberado e vai responder
em liberdade por consumo pessoal de drogas.

Preso por tráfico e porte
ilegal de arma
Na madrugada da última terça-feira (14), durante patrulhamento pelo
Distrito de Moreira César,
a polícia se deparou com
um rapaz que ao avistar
a viatura tentou fugir deixando para trás um revólver de calibre 38. Detido,
na revista realizada na
casa do suspeito foram encontrados uma porção de

cocaína, três trouxinhas
de maconha, 15 pinos de
plásticos vazios, mais R$
92 e um celular. O rapaz
confessou que iria preencher o pinos vazios com
cocaína para vender pelo
bairro Azeredo.
Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de
arma de fogo e tráfico de
drogas.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.116, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 5.709, de 1º de outubro de 2014,
D E C R ETA:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no
valor de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), na Secretaria de Saúde e
Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB), referente a
Resolução SS – 130, de 09 de dezembro de 2013, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
para reforma da Unidade de Saúde do Bairro das Campinas. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
1023
Postos de Saúde- Ambulatório/PSF/Reformas
10.301.0020.2
4.4.90.51– Obras e Instalações

R$ 172.500,00

Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.117, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.
Homologa a Resolução nº 01, de 28 de agosto de 2014 do Fundo de Previdência Municipal de
Pindamonhangaba - FPMP.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica HOMOLOGADA a Resolução nº 01, Resolução nº 01, de 28 de agosto de 2014 do
Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, que estabelece normas para o
recadastramento geral e obrigatório dos servidores inativos e pensionistas do Regime Próprio de
Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 171/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 171/14, que cuida de “Aquisição de impressoras”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, conforme análise técnica do
Departamento de Informática e parecer do Departamento de Negócios Jurídicos, em favor das
empresas (itens/lotes): Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda. EPP (03 e 04);
Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01 e 02); Office
Vale Sistemas de Impressão Ltda. (05). Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 277/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 277/14, que cuida de “Aquisição de material permanente
(móveis hospitalares) para o CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas)
recurso verba federal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): A. P. de Oliveira Comércio de
Móveis para Escritório ME (06, 08, 10, 11, 12 e 13); Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (01, 03, 04,
05 ,07 e 09). Item deserto: 02.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 309/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 309/14, que cuida de “Aquisição de mobiliários corporativos
para nova unidade de saúde do bairro Terra do Ipês II, incluindo montagem”, a Autoridade Superior,
com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, anexo aos autos,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes):
A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME (09); Lunion Flex Comércio de Móveis e
Equipamentos EIRELI EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2014.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 283/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 283/14, que cuida de “Aquisição emergencial de medicamentos
injetáveis para uso no pronto atendimento de Moreira César e unidades de saúde”, a Autoridade
Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Há 109 anos eram apenas 766 os
eleitores de Pindamonhangaba
Havia 4 seções
eleitorais e apenas
dois locais de
votação. Hoje, são
337 seções, que
nas eleições são
distribuídas entre
64 locais (escolas)

Arquivo TN

REPÚBLICA VELHA
OU 1ª REPÚBLICA

E

m um edital
publicado na
edição de 18/6/1905
da Folha do Norte
(jornal local extinto
em 1930), o juiz de
Direito dr. Eduardo
de Campos Maia tornava público o resultado dos trabalhos
de uma comissão de
alistamento eleitoral,
divulgando o número
de eleitores de Pindamonhangaba há 100
anos: 766 cidadãos.
Na mesma edição,
o dr. Campos Maia,
na qualidade de presidente da Comissão
Eleitoral, anunciava a
divisão do município
em 4 seções eleitorais.
A 1ª seção atenderia eleitores de 1
a 200; a 2ª, de 201 a
400; e a 3ª, de 401 a
600; ﬁcando a 4ª seção com os 166 últimos, conforme a ordem de inscrição.
Para sediar as seções haviam sido designados os prédios
da Câmara - 1ª e 2ª
seções -, e do Grupo
Escolar Dr. Alfredo
Pujol - 3ª e 4ª seções.
Portanto, o prédio da
escola Dr. Alfredo Pujol há 109 anos cede
suas
dependências
para abrigar seções
eleitorais .
Colégio Eleitoral
De acordo com dados publicados na edição de 25/11/1906 do

O prédio da escola Dr. Alfredo
Pujol há 109 anos cede suas
dependências para abrigar
seções eleitorais

jornal Folha do Norte,
Pindamonhangaba,
contava naquele ano
com 30.500 habitantes. Sendo deste número apenas 766 os eleitores, ou seja, apenas
2,5% da população.
Atualmente, conforme estimativa do
IBGE – Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística, o município conta com 158.864
habitantes.
Deste
número, 109.291 são
eleitores, portanto seu
colégio eleitoral atualmente corresponde à
68,55% da população.
O colégio eleitoral de

Pinda
corresponde
hoje a 0,0765% dos
eleitores do país.
O signiﬁcativo aumento no número de
eleitores em relação
ao número de habitantes se deve às
mudanças e reformas
eleitorais ocorridas
durante o passar das

Anúncio do passado
Folha do Norte, 1902

L

décadas, tais como:
Na reforma eleitoral
de 1930 o voto se tornou obrigatório, ao
mesmo tempo em que
se tornava um direito
concedido também às
mulheres; em 1945 estabeleceu-se o voto e
o alistamento obrigatório para os maiores

de l8 anos (antes era
para maiores de 21); a
Emenda Constitucional de 15/5/1985 concedeu direito de voto
aos analfabetos; a
Constituição de 1988
conferiu aos maiores
de 16 e menores de 18
anos a faculdade de
votar.
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Último desejo
Num asilo , uma senhora
vendo um garoto que chora,
de tão triste, pelo olhar,
diz-lhe com voz de carinho:
- Diga o que tem, menininho,
que quer para o alegrar?
Quer um carrinho de mola?
um palhacinho, uma bola
para assim se distrair?
Um jogo para recreio,
uns patins para o passeio –
Ele ouvia sem sorrir.
- Vamos diga, meu ﬁlhinho,
porque é que está tristezinho...
O que é que não anda bem?
Quer talvez uma roupinha?
- Não! Queria ter mãezinha
como todo o mundo tem.

Lourdes Póvoa Bley, Tribuna do Norte,
23 de maio de 1971

Os fatos abordados nesta
editoria de história ocorreram
no período em que o Brasil vivia
a 1ª República, que passaria
a ser denominada República
Velha (de 1889 até a Revolução
de 1930). Daqueles tempos para
cá o processo eleitoral sofreu alterações, revelando profundas
mudanças na sua concepção.
Da obra Legislativo Paulista - Parlamentares 1835-1999,
coordenada por Auro Augusto
Caliman, 2ª edição, São Paulo Imprensa Oﬁcial, 1999, encontramos alguns dos procedimentos
eleitorais na Velha República:
• A seção eleitoral deveria
situar-se em prédio público designado pela Câmara. Na falta
de prédios públicos a eleição
poderia ser feita em edifícios
particulares. Tal exceção permitia que a eleição se realizasse
na casa do chefe político local.
• Os trabalhos eram presididos por mesas eleitorais compostas pelo juiz de Paz mais votado do distrito como presidente,
e por outros quatro membros (o
2º e o 3º juízes de Paz e os dois
primeiros suplentes).
• O voto não era obrigatório,
mas a principal alteração eleitoral introduzida na legislação
eleitoral republicana foi o ﬁm
do chamado “censo pecuniário”
(foi revogada toda a exigência
de renda), deﬁniu-se que poderiam ser eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21
anos e no gozo dos seus direitos
civis e políticos.
• Votavam somente os que
soubessem ler e escrever. Excluia-se os mendigos, os praças
de pré, excetuados os alunos
das escolas militares e ensino
superior, e os religiosos de ordens monásticas, companhias,
congregações ou comunidades.
• O local destinado ao processo eleitoral deveria possuir
uma divisão, que não impedisse
a ﬁscalização, separando a mesa
do espaço onde deveriam ﬁcar os
eleitores, os quais eram chamados a votar na ordem da relação
do alistamento. No espaço destinado à mesa, somente poderiam
estar seus membros e o eleitor
chamado a votar. Este deveria
depositar seu voto em uma urna
lacrada a cadeado e depois assinar o livro de comparecimento.
• O eleitor apanhava as cédulas com os cabos eleitorais antes
de entrar no recinto eleitoral.
Apesar de ser proibido, muitas
vezes elas eram distribuídas por
membros da mesa eleitoral.
• O Estado de São Paulo era
dividido em 10 distritos eleitorais (isso começou em 1906) que
tinham como sede os seguintes municípios: 1º, capital; 2º,
Taubaté; 3º, Guaratinguetá; 4º
Itu; 5º, Botucatu; 6º, Campinas;
7º, Mogi-Mirim; 8º, Limeira; 9º,
São Carlos e 10º, Ribeirão Preto.

