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Cidade 
é campeã 
de robótica

Torneio de Bilhar dará R$ 10 mil em prêmios

Baile do 
Hawaii do ‘Pé 
na Cova’ terá 
bebida grátis

O bloco Pé na Cova pro-
move o baile ‘Pé no Hawaii’ 
neste sábado (8). O evento 
marca os 100 dias que an-
tecedem o Carnaval 2015 
e terá a “Banda Furiosa 
do Maestro Marquinhos”, 
com muita marchinha em 
seu repertório. 

Os ingressos custam R$ 
30 e dão direito a uma ca-
neca, um abadá, bebida à 
vontade (inclusive chope), 
mesa de frutas, canja e ou-
tros benefícios.

MENOR É 
DETIDO POR 
TRÁFICO DE 
DROGAS

BANDA 
GOLD 
TOCA NA 
FERROVIÁRIA

TENTATIVA 
DE HOMICÍDIO  
NA PORTA 
DO BANCO

PINDENSE 
VENCE 
CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA

A equipe Optimus 
Pinda, do Sesi Pinda-
monhangaba, venceu a 
etapa regional de robóti-
ca na terça-feira (4), em 
Osasco, e agora vai se 
preparar para a fase es-
tadual. O técnico do gru-
po, Lucas Moreira Silva, 

disse que será mais um 
grande desafi o. “Temos 
muito trabalho a fazer, 
muitas metas a superar”. 
O objetivo de Pinda é ob-
ter a classifi cação para a 
competição nacional e  
internacional da FLL - 
First Lego League.

A 14ª edição do Torneio de Bilhar de Pindamonhangaba dará R$ 10 mil em prêmios aos 
vencedores. A competição será realizada no domingo (9), a partir das 9 horas, no Ki Porções. 

As inscrições podem ser feitas com antecedência ou na hora do evento. De acordo com o 
organizador Betinho, a competição é individual e premiará o jogador que apresentar 
maior precisão e capacidade de concentração. “Pensamos em fazer em duplas, mas 

decidimos que disputas entre duas pessoas seriam mais emocionantes”.

POLÍCIA Estudantes 
prontos 
para o Enem

Os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio estão 
ansiosos para a prova do Enem – Exame Nacional do En-
sino Médio – no sábado (8) e domingo (9). Em Pinda, a 
escola integral Ryoiti Yassuda fez um grupo de estudos 
específi cos para o Enem. A Tribuna ouviu alunos e pro-
fessores sobre os preparativos fi nais para o Exame.

PÁGINA 6

Divulgação

Equipe comemorou 
mais uma conquista

Aiandra Alves Mariano



O Shopping Pátio Pinda 
aderiu à Campanha Na-
cional contra a Paralisia 
Infantil e Sarampo. Pais 
e familiares podem levar 

as crianças para tomarem 
a gotinha nos dias 8 e 22 
de novembro, das 13 às 17 
horas, munido da carteiri-
nha de vacinação.

Vacinação no Shopping
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DITORIAL

JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR” 
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br
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Divulgação

Embora a escassez de água seja ligada à 
falta de chuva, cabe-nos lembrar que o 
governo de São Paulo foi alertado so-

bre o problema há 40 anos por pesquisadores de 
recursos hídricos de todo o país, principalmente 
por professores de universidades, a maioria delas 
estaduais, como USP e Unicamp. Desta forma, 
culpar ‘São Pedro’ não parece ser a coisa certa. 
Segundo alguns especialistas, se houvessem mais 
reservatórios a situação não seria tão grave.

De outro lado, o Governo Federal também 
tem sua parcela e grande de culpa em relação 
à água. A ausência de planejamento e a falta de 
infraestrutura podem levar o país a fi car sem 
energia elétrica, de novo.

O ONS – Operador Nacional do Sistema – 
tem alertado as geradoras e distribuidoras que 
o Brasil pode fi car sem energia em pleno verão. 
Isso mesmo. Entre janeiro e fevereiro existe a 
possibilidade de racionamento de energia. A 
ideia, que ainda será debatida à exaustão vem do 
próprio Operador, que poderia determinar o cor-
te da transmissão durante a madrugada. Pronta-
mente, após a informação vazar para a imprensa, 
o ONS emitiu nota negando o que todos já estão 
cansados de saber: que o sistema energético do 
país é vulnerável e sobrecarregado. É inconcebí-
vel não termos uma rede adequada.

A justifi cativa inicial do ONS para os cortes 
era o baixo volume dos reservatórios. Para téc-
nicos, o armazenamento de água tem que fi car 
acima de 30% para a produção de energia, no 
entanto está hoje em apenas 18,27%. Conside-
rando a baixa expectativa do índice pluviomé-
trico, é bom já irmos nos preparando porque 
não terá energia elétrica de madrugada.

Isso é alarmante. Não vai afetar apenas você 
leitor notívago, que joga vídeo game, estuda 
um bom livro, ou tem insônia, ou seu fi lho(a) 
que quer ir à balada. Isso prejudica toda a pro-
dução do país, por mais que as indústrias pos-
suam geradores.

É... não é de hoje que o assunto infraestrutu-
ra é um dos gargalos do Brasil. O planejamen-
to inadequado tem gerado diversos problemas 
à nação, culminando por exemplo nos baixos 
investimentos internacionais e na falta de con-
fi ança, inclusive do empresariado nacional.

Só falta, agora, alegar que o planejamento 
também depende de chuvas.

De novo

Falta água, falta planejamento, falta 
infraestrutura e pode faltar energia

Assim como determinaram des-
de o carnaval 2014, quando o Blo-
co Pé na Cova foi criado, a diretoria 
vem organizando diversos eventos 
durante todo o ano, inclusive, com 
cunho social. Aproveitando o clima 
de primavera e a chegada do calor, 
o grupo realiza no sábado (8), uma 
ação denominada “Pé no Hawaí”, 
que acontece na sede da Associação 
dos Funcionários Públicos Munici-
pais de Pindamonhangaba, a partir 
das 22 horas. A animação fi cará por 
conta da “Banda Furiosa do Ma-
estro Marquinhos”, que promete 
agitar os presentes, inclusive, com 
muita marchinha em seu repertó-
rio. Quem adquirir o convite poderá 
desfrutar de cardápio que conta com 
chope, refrigerante, agua e energéti-
co à vontade, além de uma completa 
mesa de frutas. Após a 1 hora, será 
servida canja. Os participantes irão 
receber também uma caneca e um 
abadá.

“Esse é o diferencial do Bloco Pé 
na Cova, que busca uma diversão 
em família. Teremos uma área vip 

Banda Gold toca 
na Ferroviária

“Pé na Cova” promove 
Baile do Hawaii no sábado

para as crianças com monitores, 
onde comemoraremos a chegada 
do Carnaval 2015, pois na data es-
taremos há 100 dias do carnaval”, 
afi rmou Sérgio Rezende, presiden-
te do ‘Pé na Cova’.

Solidário
Os ingressos estão à venda por 

R$ 30, somente com a diretoria. 
Como uma forma de ajudar a 
quem precisa, também será re-
alizada a “Campanha do Macar-

rão”. Quem puder e desejar con-
tribuir, poderá doar um pacote 
de macarrão. O produto arreca-
dado será destinado à institui-
ção responsável pelo ‘Sopão’, do 
bairro Cidade Nova. 

Os interessados podem en-
trar em contato com Sér-
gio Rezende (99165.2657), 
Waltão (99132.3900), Mar-
cos (99167.1964), Daniel 
(99100.9995) ou pelo Wattsapp 
99165.2657 (Sérgio).

Novembro de 2014 é um mês com 
pelo menos três eventos trovísticos. 
Dias 14, 15 e 16 acontecem os Jogos 
Florais de Santos, sob o comando da 
trovadora Carolina Ramos, para onde 
se deslocarão vários autores de Pin-
damonhangaba.

 Dias 29 e 30 é a vez da UBT 
São Paulo, presidida pela doutora Sel-
ma Patti Spinelli, fechar com chave de 
ouro os seus concursos que este ano 
homenageiam os cem anos de nasci-
mento de Dorival Caymmi.

 Mas antes, no dia 13, a Abrol - 
Academia Brasileira Rotária de Le-
tras, no Rio de Janeiro, procederá 
à premiação dos trovadores classi-
ficados no concurso que por tema: 
“90 anos de Brasil Rotário”. Brasil 
Rotário é a revista que já por nove 
décadas divulga e prestigia as rea-
lizações desta que é uma das mais 
tradicionais e reconhecidas enti-
dades assistenciais do mundo. A 
relação completa dos classifi cados é 
a seguinte:

E as duas trovas premiadas, 
de minha autoria, que represen-
tam simbolicamente o Rotary 
Club de Pindamonhangaba, fo-
ram estas:

Brasil Rotário, essa glória
tem noventa anos de brilho:
tua história é a nossa história,
que hoje eu curto e compartilho!

Mais que um mero informativo,
“Brasil Rotário”, aos noventa,
é um “velhinho” muito ativo,
que informa, alerta e orienta!

BRASIL ROTÁRIO = 90 ANOS VENCEDORES:

A Série Som ao Vivo 
no deck da piscina da 
Ferroviária prossegue 
nesta sexta-feira (7), 
com a ‘Banda Gold’, que 
animará o espaço com o 
melhor do forró e serta-
nejo. 

Associado em dia 
não paga e ainda pode 
retirar até dois convites 

mediante apresentação 
do nome e RG dos con-
vidados, com antecedên-
cia, na secretaria do clu-
be. Na hora do evento, o 
ingresso custará R$ 10, 
para homem. Mulher até 
23h30 não paga e após 
esse horário, R$ 5.

Mais informações 
pelo telefone 2126-4444.

Ana Maria Guerrize Gouveia
Joaquim Carlos M. Costa
José Ouverney (2)
Marialice Araújo velloso (3)
Renato Alves
 MENÇÕES HONROSAS:
Antônio Augusto de Assis
Antônio Colavite Filho
Delcy Canalles
Dodora Galinari
Edweine Loureiro da Silva
 MENÇÕES ESPECIAIS:
Ailson Cardoso de Oliveira
Darly O. Barros
Dilva Maria de Moraes
Jota de Jesus
Joaquim Carlos M.Costa

Revival dos anos 60, 70 
e 80 no PindaBar

Neste sábado (8), o 
PindaBar realiza a fes-
ta “Revival - a continu-
ação”. A partir das 22 
horas, os apaixonados 
pelas músicas que em-
balaram os anos 60, 70 e 
80 terão muita diversão, 

ao som dos DJs Adil-
son Fernandes, Marcelo 
Trigo, Patrick Machado, 
Baratha e Serginho. A 
primeira edição da fes-
ta foi dia 9 de agosto e 
a casa promete repetir o 
sucesso.
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Equipe do Sesi Pindamonhangaba 
é campeã da Regional de Robótica

O vencedor da edição 2014 
do concurso de fotografia do 
Projeto Rio Vivo é o bombeiro 
José Luiz Marcondes de Sou-
za, de 47 anos, morador de 
Pindamonhangaba.

O concurso é uma iniciativa 
do Grupo Bandeirantes de Co-
municação do Vale do Paraíba, 
aberto à participação de mora-
dores da região do Vale do Pa-
raíba, Vale Histórico, Serra da 
Mantiqueira e Litoral Norte.

Centenas de fotos foram 
enviadas para a central do 
concurso. Dessas, 400 foram 
selecionadas para avaliação e 
a premiada foi a do pindamo-
nhangabense, que foi contem-
plado com uma câmera foto-
gráfica.

De acordo com os organi-
zadores do evento, com a foto 
que enviou, Souza conseguiu 
expressar que pequenas ati-
tudes podem gerar grandes 
feitos. Plantar uma árvore é 
gerar uma nascente em poten-
cial. “A chuva que cai e molha 
a planta, umidifica o solo e dá 
abertura para a existência de 
uma nova fonte de abasteci-
mento. O cuidado com a plan-
ta dá resistência às árvores, 
que geram sombra, umidade 
e diminuição do calor. No fu-
turo, todos serão beneficiados 
por esta importante atitude”, 
destacam os responsáveis pela 
iniciativa.

O tema do concurso deste 
ano foi “Água. O que fazer para 
a vida não secar?”. A proposta 
era que os participantes, fotó-
grafos amadores, registrassem 
uma imagem que implicasse 
uma reflexão e ação simultâ-
neas no espectador.

ANA CAMiLA CAMPOS
* * *

A equipe Optimus Pinda, 
do Sesi Pindamonhangaba, foi 
a vencedora da etapa regional 
– seletiva 2 da competição in-
ternacional da FLL - First Lego 
League. Eles alcançaram o lugar 
mais alto do pódio na última 
terça-feira (4), dia em que parti-
ciparam da competição na cida-
de de Osasco.

De 3 a 26 de novembro, o 
Sesi-SP - Serviço Social da in-
dústria de São Paulo realiza as 
seletivas do 6º Torneio Sesi-SP 
de Robótica. Ao todo, serão seis 
etapas regionais, disputadas em 
Osasco e em Presidente Epitá-
cio, reunindo 1.020 alunos de 
Ensino Fundamental.

“Temos muito trabalho a fa-
zer, muitos desafios a superar. 
E muitas emoções para sentir. 
Obrigado a todos pelo apoio, 
torcida e amizade”, destaca Lu-
cas Moreira Silva, técnico da 
equipe.

Além dele, o time é composto 
por Caio Francisco Dias Alves, 
Higor Freitas Alves da Silva, 
Juan Roger de Godoi, Adriano 
Felix de Lima, Luiz Carlos Mon-
teiro Junior, Letícia Sanches 
Jerônimo e a mentora do grupo 
Joyce Silva. 

Com a vitória, os integrantes 
da Optimus Pinda estão entre 
as 40 equipes classificadas para 
a etapa estadual, que acontece 

nos dias 29 e 30 de novembro, 
em Presidente Epitácio. Os me-
lhores times da etapa estadual 
se qualificam para a etapa na-
cional do torneio, que será re-
alizada em março de 2015, em 
Brasília. As equipes com melhor 
desempenho no cenário nacio-
nal garantem vagas para com-
petições internacionais.

Na última semana, a Tribuna 
trouxe um especial com os alu-
nos e professores, que pode ser 
conferido pelo link http://jor-
naltribunadonorte.net/noticias/
alunos-se-preparam-para-prova
-internacional-de-robotica.

Troféu recebido em 
Osasco na etapa 
regional da FLL

Estudantes exibem medalhas conquistadas na competição de robótica

Bar promove torneio 
de bilhar no domingo

ODiRLEy PEREiRA
* * *

Pindamonhangaba promove 
neste domingo (9), o 14º Tor-
neio de Bilhar, que dará prêmios 
de R$ 10 mil, sendo: R$ 4 mil 
para o campeão; R$ 2 mil para o 
vice; R$ 1 mil para o terceiro; e 
outros valores até o oitavo lugar.

Organizador da competição,  
Betinho adianta que haverá re-
pescagem. “Não vamos eliminar 
já na primeira rodada. O per-
dedor de uma partida volta a 
competir, dentro das regras que 
iremos explicar para todos antes 
do início do evento”.

Ele destaca que o campe-
onato é individual. “Optamos 
por este modelo porque é mais 
empolgante e premia o jogador 
mais preparado, que sabe unir 

seus conhecimentos técnicos, 
capacidade de concentração e 
sangue frio”.

Betinho afirmou que os par-
ticipantes estarão uniformiza-
dos e devidamente identifica-
dos. “Teremos coordenadores, 
juízes, a presença de seguranças 
e da polícia. Faremos o maior 
torneio de bilhar da região”.

As inscrições podem ser fei-
tas com antecedência ou na hora 
do evento. O torneio será reali-
zado a partir das 9 horas, no Ki 
Porções (avenida Dr. Francisco 
Lessa Junior, 142, em frente ao 
posto Sete Estrelas).

As inscrições custam R$ 110 
e o torneio precisa ter no mí-
nimo 100 participantes. Mais 
informações com Betinho, (12) 
9-9153-1768.

Melhores jogadores de Pinda vão participar

Pindense vence concurso 
regional de fotografia

Devido ao cenário atual e 
a problemática da questão da 
água no Estado de São Paulo, 
caracterizando o início de uma 
crise no abastecimento de água, é 
inevitável o impacto à população, 
que sofre pela falta do recurso 

para suas necessidades básicas.
A proposta veio para provo-

car uma reflexão sobre a econo-
mia de água e, ao mesmo tempo, 
mostrar atitudes e ideias que ga-
rantam este recurso para as pró-
ximas gerações.

Acima, foto vencedora do concurso

Souza é apaixonado por fotografia e pelo seu trabalho

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

José Luiz Marcondes de Souza

Divulgação
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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

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 Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador 
ricardo Piorino

agradece ao 
executiVo Pela obras 
no sistema Viário do 
shoPPing/Paineiras

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

Vereador dr. marcos aurél io

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) de-
monstrou satisfação e agrade-
ceu ao Executivo pelo atendi-
mento de um requerimento de 
sua autoria no qual solicitava 
melhorias no sistema viário 
do Shopping e da região do 
Araratema.

Segundo informações da 
Prefeitura, o Departamento 
de Obras Viárias (DOV) da 
Secretaria de Obras de Pinda-
monhangaba está promoven-
do o alargamento e construção 
de um trecho da avenida 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, nas proximidades 
do Shopping Pátio Pinda e 
na entrada do Condomínio 

Ricardo Piorino agradece solicitação 
atendida; obra viária irá melhorar 
trânsito na área do Shopping
Além dA construção e AlArgAmento dAs fAixAs, 

depArtAmento de obrAs ViáriAs (doV) irá 
construir umA ciclofAixA

Village Paineiras. O objetivo 
é melhorar o fluxo de veículos 
no sistema viário nos dois 
sentidos e com isso facilitar o 
acesso ao shopping e à região 
do Araretama. O DOV infor-
mou, ainda que está prevista a 
construção de uma ciclofaixa 
beneficiando assim os ciclis-
tas da cidade. “Era uma obra 
aguardada por todos que resi-
dem e trabalham nesta região. 
Tenho plena convicção de que 
o alargamento e a construção 
dessas melhorias vai dar maior 
tranquilidade e conforto para 
quem utiliza essa via pública e, 
especialmente, aos moradores 
e trabalhadores desta região da 
cidade”, concluiu o vereador 
Ricardo Piorino.As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

Vereador roderley miotto

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

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

Vereador Professor osValdo

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

Vereador martim cesar

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Poder 
Executivo, providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a confecção de duas 
(02) lombadas na rua Emílio 
Zaluar, na altura dos nº 424 e 
nº 590, no Residencial Ouro 
Verde, a fim de reduzir a 
velocidade dos veículos que 
estão trafegando acima da 
velocidade permitida colo-
cando em risco a segurança 
de moradores e pedestres que 
transitam pelo local.

Parquinho Infantil
Outro pedido do Vereador 

Martim Cesar ao prefeito Vito 
Ardito, é no sentido de que 
seja feita a manutenção do 
parquinho infantil, localizado 
na Praça João Guilherme de 
Souza, no Residencial Ouro 

O Vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
protocolou junto ao Executivo 
Municipal, com cópia ao De-
partamento de Meio Ambiente 
do Município, o Requerimento 
nº 2168/2014, solicitando com 
urgência a implementação 
de um Plano Municipal de 
Arborização Urbana, devido 
aos problemas enfrentados 
pela população com a falta de 
árvores em nosso município, 
tais como ruas, praças, parques, 
jardins, canteiros centrais de 
ruas e avenidas.

Considerando que a arbo-
rização desempenha diversas 
funções importantes nas cida-
des, quanto aos aspectos ecoló-
gicos e o ponto de vista estético 
pois a vegetação guarnece e 
moldura os locais contribuin-
do com sombras, amenizam a 
temperatura, aumentam a umi-

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR) solicitou, através 
de requerimento, informações da 
Vigilância Sanitária sobre quais 
providências estão sendo toma-
das para a campanha de combate 
à Dengue no próximo verão. 

Em sua justificativa, o ve-
reador alega que temos que ter 
muito cuidado e cautela, para 
fazer uma campanha que seja 
eficiente e traga ótimos resul-
tados na luta contra a Dengue 
para eliminar esta doença que 
traz sérios problemas de saúde 
e, às vezes, levando até à morte. 
“Temos que nos preparar para 
entrar em guerra contra mosquito 
Aedes Aegypti que é o trans-
missor direto desta doença, com 
uma campanha boa, agressiva e 
eficaz para manteremos nossa 
população segura”, destacou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Praça Monsenhor
Marcondes
O vereador Dr. Marcos Auré-

lio reitera seu pedido junto a Pre-
feitura e seus órgãos competentes 
para que seja feita a revitalização 
da praça Monsenhor Marcondes. 

Professor Osvaldo solicita 
ao Executivo Plano Municipal 
de Arborização Urbana

dade relativa do ar, melhoram 
a qualidade do ar e amenizam 
a poluição sonora, o uso de 
espécies nativas salvaguarda a 
identidade biológica da região, 
preservando ou cultivando as 
espécies vegetais que ocorrem 
em cada município ou região 
específica, e que essas espécies 
oferecem abrigo e alimentação 
à fauna local, protegendo o 
ecossistema como um todo.

“A apreciação de elementos 
físicos e ambientais, o estudo 
das espécies adequadas, inclu-
sive as frutíferas, juntamente 
com a arborização correta do 
município, visando a melhoria 
da qualidade de vida e o equi-
líbrio ambiental, bem como a 
integração e o envolvimento 
da população é primordial para 
que nossa cidade melhore cada 
vez mais”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

Vereador Martim Cesar 
pede melhorias para o 
Residencial Ouro Verde

Verde, pois o mesmo encon-
tra-se com partes enferrujada,  
precisando de pintura, o que 
pode colocar em risco a sua 
utilização pelas crianças.

Loteamento
Jardim Roseli
O vereador Martim Cesar 

também enviou solicitação ao 
prefeito Vito Ardito, pedindo 
providências junto ao departa-
mento competente, no sentido 
de que sejam feitas melhorias 
na calha da rua Maria Vera 
de Oliveira Faria, no Lote-
amento Jardim Roseli, mais 
precisamente na altura dos nº 
34 e nº 38. O vereador alega 
que ocorreu um rebaixamento 
do piso asfáltico, o qual vem 
dificultando o escoamento da 
água pluvial, que está empos-
sando, causando problemas 
para os moradores do local.

Dr. Marcos Aurélio cobra 
informações sobre próxima 
campanha de combate à Dengue

O vereador argumenta que “a 
mesma se encontra em desgastes 
natural, causado pelo tempo e 
pela falta de chuvas e uma parte 
do piso é muito escorregadio, 
podendo causar acidentes as 
pessoas que transitam no centro 
da nossa cidade”.

Cidadania
Dr. Marcos Aurélio Villardi 

está solicitando a isenção do 
pagamento da taxa da Zona Azul 
para as pessoas acima de 60 
(sessenta) anos. O vereador se 
espelhou em exemplos de outras 
cidades e também no longo his-
tóricos desses trabalhadores de 
nossa cidade. Por esta razão, é 
preciso tratar essas pessoas com 
muito carinho e respeito, pois 
através de muita luta e esforço, 
dignidade e perseverança eles 
conseguiram fazer uma Pinda 
Melhor. Por tanto trabalho e 
dedicação destes trabalhadores 
para nossa cidade, temos que 
isentá-los da taxa da Zona Azul. 
“É importante beneficiar estas 
pessoas que tanto fizeram e 
continuam fazendo por Pindamo-
nhangaba”,  afirmou o vereador.

O Vereador Roderley Miotto (PSDB) recebeu esta semana boas 
notícias a respeito do Projeto de Restauro da Igreja de São José da 
Vila Real.  O projeto proposto pela Pauliceia Arquitetura Restauro 
e Projetos Culturais, foi aprovado pela CNIC – Comissão Nacional 
de Incentivo à Cultura, órgão do Ministério da Cultura,  com o 
valor de R$ 4.833.968,25, que está em fase de análise documental.

O prédio, tombado pelo Condephat, é de propriedade da Mitra 
Diocesana de Taubaté, que para a realização desta obra, a intenção 
é captar a verba por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura 
e do FID - Fundo de Investimento Difuso.

A Igreja São José, localizada no centro da cidade corre o risco 
de desabar, devido às infiltrações, por isso está interditada há 4 
anos, o que levou a prefeitura a tomar diversas providências como 
desligar a água e a luz do prédio, além de interditar o trânsito no 

entorno para que a estrutura da 
igreja não sofresse mais abalos.

O Vereador Roderley Miot-
to vem desde o ano passado 
buscando juntamente com a 
Diretora do Departamento 
Histórico e Patrimônio, Karina 
Lacorte Cesar, apoios para que 
a restauração da Igreja São José 
seja concretizada.

“Tenho acompanhado todo 
o processo junto com a Cons-
trutora Pauliceia e mantido 
contatos com a Superintendên-
cia do IPHAN - Instituto do 
Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional, para a liberação do 
processo de restauração, já 
aprovado pelo CONDEPHA-

AT. A Diretora do Patrimônio Histórico da cidade, já enviou toda a 
documentação aos órgãos estaduais e federais para a liberação das 
obras na Igreja São José, e está sendo aguardada algumas assinaturas 
para sua liberação. É de extrema importância que consigamos o 
quanto antes o restauro de um patrimônio como esse, é muito triste 
passar em frente a Igreja São José, e ver a situação em que ela se 
encontra, é um pedaço da história de nossa cidade, que também 
marca a Independência do Brasil, que a cada dia se deterioriza 
mais, podendo vir a cair a qualquer momento, principalmente 
agora com a chegada das chuvas, que pode infiltrar ainda mais 
nas estruturas e nas fundações da Igreja. É uma parte da história 
da nossa querida Pindamonhangaba. O que estiver a meu alcance 
para unir forças estarei buscando para que seja restaurada o mais 
breve possível”, enfatiza o vereador Roderley Miotto.

Roderley Miotto continua na luta 
pelo restauro da Igreja São José 
aprovado pelo Ministério da Cultura

ORDEM DO DIA

40ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 10 de novembro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 193/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo 
da Lei n° 5.461, de 05 de outubro de 2012, que dispõe sobre a apresentação 
do Documento de Origem Florestal”.

II. Projeto de Lei n° 47/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Institui 
o dia Municipal da Pessoa com Síndrome de Down na cidade de Pindamo-
nhangaba e dá outras providências”. (Há Substitutivo)

III. Projeto de Lei n° 128/2014, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão, que “Denomina a Ponte do Mantiqueira, localizada entre os bairros 
Mantiqueira e Pasin – Distrito de Moreira César, de TONHÃO DA SARA”.

IV. Projeto de Lei n° 162/2014, do Vereador Ricardo Piorino, que “Declara 
de Utilidade Pública o SPORT CLUB PINDENSE”.

V. Projeto de Lei n° 164/2014, do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi, 
que “Declara de Utilidade Pública a LIGA PINDAMONHANGABENSE 
MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE/SOCIETY”.

VI. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção 
das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares no município de 
Pindamonhangaba”.

VII. Projeto de Resolução n° 09/2014, do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Altera o Art. 24 e seu parágrafo único do Regimento Interno”.

 Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. João Assis Luiz.
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Aviso de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar 
n.º 03 de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que 
em 07 de novembro de 2014, às 9h30min, no auditório da Prefeitura Municipal, localizado 
na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-
SP realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de propostas alterações da Lei 
Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo 
do Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos 
I, II e III da http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 
10.257-2001?OpenDocument Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alteração que serão objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA estão disponíveis 
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria 
de Planejamento, nos dias úteis, das 8h ás 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no 
horário de expediente, até o dia 05 de novembro de 2014 às 17h.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 304/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 304/14, que cuida de “aquisição de caminhão pipa para 
atender o Departamento de Meio Ambiente”, fica a presente licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 294/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 294/14, que cuida de “aquisição de sacolas ecológicas (ecobag) 
para uso do Departamento de Turismo em feiras e eventos”, fica a presente licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 204/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 204/14, que cuida de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de manutenção da academia de musculação do ginásio Luiz Caloi, 
visando manter em bom estado de uso os aparelhos existentes para o treinamento de atletas e 
usuários”, fica a presente licitação DESERTA.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 300/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 300/14, que cuida de “aquisição de minicidade de trânsito 
para uso em projetos de educação para o trânsito”, fica a presente licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 323/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 323/14, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço referente à decoração artística natalina das casas de 
Papai Noel do prédio da Prefeitura, das ruas centrais e árvores de natal”, fica a presente licitação 
FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 321/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 321/14, que cuida de “aquisição de máquina de gelo, 
bebedouro, furadeira, micro-ondas, armário alto, gaveteiro e cadeira giratória”, 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 (01, 02, 04); CT ARAUJO MÓVEIS ME (03); LUIZ C DE MELO SOUZA 
LORENA ME (07, 08); MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA EPP (05, 06).
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 302/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 302/14, que cuida de “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”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): ALCIDES BARBOSA E CIA LTDA ME (01, 02, 03).
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 324/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 324/14, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço referente à trabalho artístico com Papai Noel e Duendes 
para as festividades natalinas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): ROSICLEI 
AMARAL DIAS TEIXEIRA (01).
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 330/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 330/14, que cuida de “aquisição de refeições, refrigerantes 
e pizza para atender o Departamento de Cultura no FESTE – Festival Nacional de Teatro”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra, em favor das empresas (itens/lotes): MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME 
(01); JOSÉ MÁRIO CÂNDIDO PEREIRA RESTAURANTE ME (02).
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 310/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 310/14, que cuida de “aquisição de aparelhos de musculação 
para a nova academia a ser implementada no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e no 
Centro Esportivo Zito em Moreira César”, a Autoridade Superior, considerando o parecer da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos ao autos, nega provimento à manifestação de recurso 
registrada em ata pela empresa Maria de Fátima Guizi EPP, e HOMOLOGA e ADJUDICA o 
procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): BRASFITNESS COMÉRCIO 
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME (10, 17, 18, 25); MARIA FÁTIMA GUIZI EPP (01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26).
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 318/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 318/14, que cuida de “aquisição de utensílios para a nova 
unidade de Pronto Atendimento Infantil e da unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipês II e 
de materiais de consumo para 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): ORLA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI (03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 320/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 320/14, que cuida de “aquisição de aparelho PABX para 
aplicação CISAS em Moreira César, equipamentos para ampliação da central telefônica do 
Viveiro Municipal, aparelhos telefônicos serão utilizados na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, equipamentos para adequação setor administrativo do Departamento de Assistência 
Social e central telefônica da estação juventude”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); ITEM IMPRÓSPERO (14).
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2014.

PREGÃO RP Nº. 091/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 091/14, que cuida de “aquisição de materiais elétricos 
para atendimento de manutenção de praças, prédios públicos, ampliações em diversas obras e 
instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade 
Superior, ante o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos anexa aos autos, HOMOLOGA 
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens-valor unit.): HSX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (03-R$ 21,70; 04-R$ 9,10); RAUL RABELLO NETO EPP (02-
R$ 16,05; 05-R$ 10,50); THIPLAN COMERCIAL LTDA (01-R$ 12,15).
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2014.

PREGÃO RP Nº. 298/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 298/14, que cuida de “aquisição de materiais de 
expediente para atender a Secretaria de Educação e Cultura e seus departamentos”, a 
Autoridade Superior, ante a análise da equipe técnica da Secretaria de Educação e Cultura, 
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens-
valor unit.): COMERCIAL CENTER VALLE LTDA (01-R$ 1,55; 08-R$ 2,15; 16-R$ 1,58; 20-
R$ 26,61); FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP (04-R$ 1,89; 15-R$ 7,40); HOPEMIX 
SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP (11-R$ 1,33; 12-R$ 1,33; 13-R$ 1,33; 14-R$ 1,33); 
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (02-R$ 1,57; 10-R$ 6,68; 18-R$ 1,73; 21-R$ 
1,32; -R$ 4,55); PARCO PAPELARIA LTDA (09-R$ 4,40); REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI (03-R$ 10,98); RIVALDO VALERIO NETI-EPP (05-R$ 1,63; 17-R$ 
2,34; 19-R$ 0,58); ITENS FRACASSADOS (06, 07).
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.

PREGÃO RP Nº. 246/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 246/14, que cuida de “aquisição de insumos para atender 
aos programas de diabetes municipal”, a Autoridade Superior, ante o parecer da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao 
recurso interposto pela empresa Medlevensohn C. Comércio e Representações de Produtos 
Hospitalares Ltda, e  HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das 
empresas (itens-valor unit.): CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA (06-R$ 0,39; 07-R$ 0,221); EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRIGOS 
HOSPITALARES LTDA (03-R$ 0,37); MEDLEVENSOHN C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01-R$ 0,30; 02-R$ 0,297; 05-R$ 0,178); PONTUAL 
COMÉRCIO EIRELI (04-R$ 0,0445).
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2014.

Polícia

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

        P O R T A R I A   Nº  074/2014

Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR
__________________________________

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

Art 1º – Exonerar o Senhor VILSON APARECIDO DE SOUZA GUIMARÃES ocupante do 
emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR do quadro de pessoal de provimento em comissão 
da Câmara de Pindamonhangaba, a partir de 03 de novembro de 2014.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014. 

Vereador RICARDO PIORINO 
      Presidente 

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

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

 Publicada no DAF.

                                                                                 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

                                                                                P O R T A R I A   Nº  075/2014

Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR
__________________________________

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

Art 1º – Nomear a Senhora POLYANA DEBORA DE SOUZA SILVA para o emprego de 
ASSESSORA PARLAMENTAR  do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 
de Pindamonhangaba, a partir de 04 de novembro de 2014.

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

Pindamonhangaba, 31de outubro de 2014. 
Vereador RICARDO PIORINO 

      Presidente 

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

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

 Publicada no D AF.

PORTARIA GERAL Nº 4.316, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.
Retifica a Portaria Geral nº 4.304, de 04 de novembro de 2014, que aprova o Projeto Urbanístico e 
Habitacional “Residencial e Comercial Parque Burity”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 

R   E   S   O   L   V   E:-
Art.1º. Retificar dispositivos a seguir indicados da Portaria Geral nº 4.304, de 03 de setembro de 
2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ....
IV – Composição:- 11 (onze) quadras, compostas por 314 (trezentos e quatorze) lotes residenciais, 
42 (quarenta e dois) lotes comerciais, totalizando 356 lotes com área de 64.940,46 m2 (54,43% da 
área total do loteamento)
......
 V- ....     
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 356):-
     64.940,46 m2  – 54,43%”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 4.315, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e com fundamento nos arts. 14 e 18 da Lei Complementar nº 01, de 19 de janeiro de 2004, alterada 
pela Lei Complementar nº 44, de 07 de outubro de 2014;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º  NOMEAR, para constituir o Conselho de Administração do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 
I – Indicados pelo Prefeito
 Titular:    Sidervan Luis Alves – Superintendente do Fundo de Previdência Municipal;
 Suplente: Silvio Luis de Godoi
II - Indicados pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo
 Titular:    Francisco Piorino Filho
 Suplente: Regina Aparecida da Silva Araújo Ricotta
III - Indicados pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo
 Titular:    Rômula Maria Soares
 Suplente: Roberto Pereira de Souza
Art. 2º NOMEAR, para constituir o Conselho de Fiscal do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 

I  -  Indicado pelo Prefeito:
Titular:    João Carlos Muniz – Presidente do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba 
Suplente: Thiago Vieira Carvalho

II  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Executivo
Titular:   Edith Alves Moreira

III  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo
Titular:   Nanci Porfirio Morgado Real 

Art. 3º O mandato dos membros dos conselhos será gratuito e considerado honorífico de 02 (dois) 
anos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 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 31 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR  Nº 46, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a retrocessão do imóvel doado à sociedade empresarial BRASQUIP AMBIENTAL S.A.
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. l°. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a receber em retrocessão a área doada à 
sociedade empresarial BRASQUIP AMBIENTAL S/A, por meio da Lei nº 4.430, de 1º de junho de 
2006.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a retrocessão do imóvel doado à sociedade empresarial ENGINEERING ASSEMBLY 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS – FERRAMENTAS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA.
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. l° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a receber em retrocessão a área doada à 
sociedade empresarial ENGINEERING ASSEMBLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS – 
FERRAMENTAS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, por meio da Lei Complementar nº 33, 
de 10 de dezembro de 2013.
Parágrafo único. A presente retrocessão dar-se-á por descumprimento da sociedade empresarial 
beneficiada das obrigações assumidas na doação.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.722, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 
para serviços de urgência/emergência no Pronto Socorro Municipal.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 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 celebrar Convênios com a Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba, credenciada conforme Chamamento Público, visando a 
execução dos serviços de urgência/emergência no Pronto Socorro Municipal 24 (vinte e quatro) 
horas por 07 (sete) dias  por semana, oferecendo todos os recursos necessários dentro de sua 
complexidade e capacidade instalada, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, 
observada a sistemática de referência do Sistema Único de Saúde – SUS, sem prejuízo da 
observância do Sistema Regulador do gestor municipal.
Parágrafo único.  Constará dos instrumentos que formalizam os convênios as regras e obrigações 
dos conveniados.
Art. 2º  A Secretaria de Saúde e Assistência Social fica responsável por gerir o convênio.
Art. 3º  A autorização, objeto desta lei, abrange os poderes de aditar, retificar e ratificar o termo de 
convênio firmado.
Art. 4º O Município transferirá integralmente e mensalmente à Conveniada os valores referentes 
aos serviços conveniados, conforme estabelecido na Tabela SUS.
Art. 5º  A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba prestará contas dos recursos à 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, gestora do convênio, nos termos estabelecidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias da Secretaria de Saúde e Assistência Social, ficando autorizada a abertura de 
crédito adicional suplementar e/ou especial se necessário.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

‘’As Presidentes das Cooperativas Moreira Cesar Recicla e Reciclavida , no uso das 
atribuições e de acordo com seus Estatutos Sociais e as Leis 12.690/2012 no art. 12º e  
5764/71 e na IN106/2003 2.2.1 do DNRC, convoca todos os cooperados para as  Assembléias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias, que se realizará no Auditório da Prefeitura Municipal                                                                                                                          
dia 21 de novembro de 2011 ,obedecendo aos horários e ‘’quorum’’ para sua instalação, sempre no 
mesmo dia e local cumprindo o que determina os Estatutos Sociais :   1)  Em primeira convocação 
, ás  8:00,  com a presença de 2/3(dois terços)   do numero total de associados ; 2) Em segunda 
convocação ás 9:00 com presença da metade e mais um  do número total de associados ; 3)Em 
terceira e última convocação , ás  10:00  com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim 
de deliberar sobre  a seguinte ordem do dia; 1) Relatório de  gestão do balanço, 2) Eleição da 
nova diretoria, conselho fiscal , diretoria administrativa, 3) Demonstrativo do exercício de 2013, 
4) Reforma  total do exercício, 5)Alterações e objetivos (nome , endereço), 5) Unificação das 
Cooperativas e outros.
Moreira Cesar / Pindamonhangaba 27 de Outubro de 2014 

Maria Ângela Gonzaga da Silva                                          Maria Aparecida da Silva Moreira 
Presidente Moreira Cesar Recicla                                      Presidente Reciclavida                             

DECRETO Nº 5.129, DE  22 DE OUTUBRO DE 2014.
Retifica dispositivos do Decreto nº 5.119, de 09 de outubro de 2014, que institui os Projetos 
Pedagógicos Especiais na Rede Municipal de Ensino.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam retificados os dispositivos a seguir indicados do Decreto nº 5.119, de 09 de outubro de 
2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º  ... 
I - Oferecer atendimentos especializados com equipe multidisciplinar nas áreas de fonoaudiologia, 
psicologia e  pedagogia;
II- Prestar atendimentos especializados às crianças com deficiências, síndromes, transtornos 
globais do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de fala e linguagem e 
transtorno de comportamentos (TDAH, TC e TOD);
...         
IV - Realizar avaliações e diagnósticos dos casos encaminhados pelas escolas da Rede Municipal 
de Ensino e Área de Saúde no que tange aos alunos atendidos em nossa escolas.”
“Art. 9º  O programa atenderá crianças com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência 
intelectual, deficiência física e múltiplas, síndromes, transtornos globais do desenvolvimento, 
dificuldades de aprendizagem, distúrbios de fala e linguagem e transtorno de comportamento 
(TDAH, TC e TOD) da Rede Municipal de Ensino, que necessitem de atendimentos especializados.”
“Art. 10  A entrada para atendimento no programa será a partir da idade de 3 (três) anos até a idade 
de 12 (doze) anos.”
“Art. 12   ......
Parágrafo único. Quando se tratar de crianças com deficiência auditiva ou deficiência visual 
que precise ser inserida em propostas de aprendizagem do BRAILLE ou LIBRAS poderão ser 
atendidas.”
“Art. 20 Os encaminhamentos de crianças para atendimento no NAP serão realizados pelas Escolas 
Públicas Municipais e Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, a serem entregues 
no NAP pelos pais ou responsáveis.” 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de 
outubro de 2014.
Pindamonhangaba,  22 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Por volta das 17h45 da 
última quinta-feira (4), a 
Polícia Militar, através de 
denúncia anônima, con-
seguiu deter três pessoas 
no Jardim Mariana, sen-
do umas delas menor de 
18 anos. Com o trio, a po-
lícia encontrou porções 
de crack e maconha.

menor envolvido em 
tráfico de drogas

Encaminhados ao 4º 
DP de Taubaté, o menor 
assumiu que a droga era 
dele, permanecendo à dis-
posição do promotor de 
Justiça da Vara da Infância 
e Juventude de Pindamo-
nhangaba, onde será apre-
sentado em companhia 
dos seus responsáveis.

Uma mulher foi vítima 
de tentativa de homicídio 
em frente ao banco Brades-
co, na segunda-feira (3), em 
Moreira César. 

Três indivíduos tenta-
ram roubá-la quando es-
tava indo fazer um depósi-
to. Ao perceber a ação dos 
assaltantes, assustada, 
ela correu para dentro da 
agência e um dos crimino-

Tentativa de homicídio
sos atirou em sua direção, 
mas não conseguiu atingí
-la.  Os  bandidos empre-
enderam fuga e a Polícia 
Militar foi acionada. Em 
buscas pelos arredores, 
foram localizados em 
uma residência. No local, 
a polícia encontrou pinos 
transparentes vazios, ma-
conha em forma de tijolo 
e mais 1,5 kg separadas, 

porções de crack, uma es-
pingarda e a quantia de 
R$ 2 mil.

O material foi apreen-
dido e os criminosos enca-
minhados ao 2° DP.

Polícia exibe material apreendido

Divulgação PM

Edital de citação – Prazo 30 dias. A Doutora Cláudia Calles Novellino Ballestero, Juíza de Direito 
da 2ª Vara da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei FAZ SABER 
à PATRICIA ADUC FERNANDES, RG 25.554.077-2, CPF 159.693.888-90, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, que se processam perante este juízo os autos da ação de despejo 
convertida em cobrança - proc. n. 0003045-55.2022.8.26.0445 - em que são partes ADILSON DE 
BARROS (locador), KELLY CRISTINE PEREIRA DE FREITAS, MARCOS PAULO DE FREITAS 
(locatários) e PATRÍCIA ADUC FERNANDES (fiadora), alegando, em resumo, o inadimplemento 
dos alugueres vencidos a contar de ago/10 à efetiva entrega das chaves do imóvel sito na R. Dr. 
Monteiro de Godoy, 360, nesta cidade. Deferida citação por edital para os atos e termos da ação 
proposta. Não sendo contestada a ação no prazo de 15 dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
narrados pelo autor. Será o presente edital fixado e publicado na forma de lei.
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Tribuna do Norte
exame nacional

Alunos de escola de Tempo Integral 
têm aulas especiais para Enem

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

no sábado (8) e do-
mingo (9), milhares de 
estudantes do brasil vão 
enfrentar a maratona do 
enem – exame nacional 
do ensino médio.

além de avaliar o ensi-
no nas escolas públicas 
e particulares, o exame 
representa, para muitos, 
uma chance de entrar 
em uma boa universi-
dade, já que é utilizado 
por muitas faculdades 
públicas e privadas, em 
seus processos seletivos; 
e também é critério para 
conseguir subsídios e 
financiamentos federais 
para custear o tão so-
nhado ensino Superior.

Pensando nisso, a es-
cola estadual de Tempo 
integral ryoiti Yassuda, 
de Pindamonhangaba, 
tem um programa espe-
cial, voltado a atender 
e preparar seus alunos 
para o enem e outros 
processos seletivos.

Com a proximida-
de do exame, as aulas 
se intensificaram e os 
alunos, embora ansiosos, 
acreditam que a ajuda da 
escola vai fazer a dife-
rença na hora da prova.

essa é a esperança 
de mariana Claudino, de 
17 anos. ela pretende 
cursar medicina e tem se 
dedicado integralmente 
aos estudos. as aulas 
em disciplinas eletivas na 
escola a ajudaram a pas-
sar na primeira fase do 
vestibular da Unitau. no 
próximo final de semana, 
ela quer repetir o bom 
desempenho e lutar por 
uma vaga numa facul-
dade pública. “apesar 
de sempre ter estudado 
em escola pública, nunca 
achei que isso seria um 
obstáculo para que eu 
seja uma médica. estou 
focada nisso e, graças 
aos professores, me sinto 
preparada para fazer 
uma boa prova e ter al-
guma chance de realizar 
meu sonho”, conta ela, 
que também fará, em 
dezembro, o vestibular 
da Unesp.

Sua colega Julia-
na rosa também quer 
cursar medicina, mas 
conta com um caminho 
um pouco mais longo. 
“o curso de medicina é 
muito caro e eu preciso 
passar numa universida-
de pública. Por isso, pre-
tendo terminar o ensino 
médio e, em 2015, fazer 
um curso preparatório 
para entrar numa boa fa-
culdade”, planeja. ainda 
assim, ela fará a prova 
do enem. “É importante 
para que eu me familia-
rize com as questões e 
possa prestar para valer 
no próximo ano”.

Assim como Juliana, ou-
tros alunos da escola farão 
o Enem como um treino 
ou teste de conhecimento, 
para futuros processos se-
letivos. 

Esse é o caso de Leandro 
Torres, de 18 anos. Apesar de 
não querer fazer uma facul-
dade, ele encara o exame 
como uma preparação, já 
que pretende prestar concur-
so público para ser oficial da 
Polícia Militar de São Paulo. 
Em julho, Leandro tentou o 
concurso pela primeira vez 
e não conseguiu a vaga por 
apenas três pontos. “Faltou 
pouco, mas eu estava bem 
nervoso. Então, acredito que 
fazendo o Enem, além de tes-
tar o conhecimento, vou po-
der ‘trabalhar’ o nervosismo 
para estar mais preparado 
na próxima vez que prestar a 
prova da polícia”, ressalta.

Já Larissa Prudêncio, de 
15 anos, ainda está no 2º ano 
do Ensino Médio, mas se pre-
ocupa com o Enem. “Eu ainda 
não decidi o que vou cursar 
na faculdade, mas quero ir 
para uma boa universidade 
e a minha nota no Enem em 
2015 será crucial. Por isso me 
inscrevi e estou estudando 
muito”.

Ela até se inscreveu num 
programa do Governo, onde 
treineiros podem fazer pon-
tos que podem ajudá-los 
futuramente. “De 5 a 10% dos 
pontos que eu fizer neste ano 
podem ser guardados e acu-
mulados para a minha nota 
no ano que vem”, explica a 
garota.

Na escola de Tempo Inte-
gral, todos os alunos do 3º 
ano do Ensino Médio se ins-
creveram para fazer o Enem, 
além de dezenas de alunos 
do 2º ano que farão o exame 
como treineiros.

Alunos estão preparados para o Enem. Provas começam às 13 horas e os estudantes devem chegar, no máximo, até às 12h30

TrEIno EspEcIAl

Algumas disciplinas eleti-
vas oferecidas na escola, volta-
das para o enem, atraíram os 
alunos. Cada turma conta com 
cerca de 40 estudantes e os pro-
fessores responsáveis tiveram 
de fazer uma seleção, já que a 
procura por essas disciplinas foi 
grande.

Uma delas é “Protagonistas 
do seu Conhecimento”, desen-
volvidas pelos professores Alfre-
do Pires neto, de matemática; e 
daniela saar e saar, de língua 
portuguesa.

A disciplina trabalhou espe-
cificamente com questões do 
enem durante todo o semestre 
e teve o objetivo de familiarizar 
os alunos com a linguagem do 
exame. “A prova do enem é di-

ferente dos outros vestibulares. 
são trabalhadas áreas do conhe-
cimento, e não disciplinas fe-
chadas e as questões envolvem 
reflexão, além do conceito”, ex-
plicou o professor Alfredo.

outra eletiva que tratou do 
exame foi “Tempo e Poesia”, dos 
professores rogério silvério, de 
história; e lóris Frasinelli, de li-
teratura. A disciplina trabalhou 
interpretação de textos, poesias 
e livros exigidos na prova do 
enem e em outros vestibulares. 
“Trabalhar com poesia ajuda 
muito na interpretação do tex-
to, que é fundamental para que 
o aluno faça uma boa prova, já 
que as questões do Enem exi-
gem uma interpretação corre-
ta”, destaca lóris.

Além dessas, outras disci-
plinas, como “esquenta Cuca”, 
“Projeto de vida” e “Mundo do 
Trabalho” e “Preparação Acadê-
mica” têm o objetivo de aproxi-
mar os alunos das provas dos di-
versos processos seletivos para 
o ensino superior.

“independentemente do que 
escolham para o futuro profis-
sional e do processo seletivo que 
vão fazer, todos os professores 
estão envolvidos em preparar 
nossos alunos para o futuro. 
nossa meta é que eles alcan-
cem a excelência acadêmica, se 
tornem cidadãos conscientes e 
solidários e sejam protagonistas 
de suas vidas”, enfatiza a profes-
sora de Arte, Wanderleia Apare-
cida Bissoli.

disciplinas voltadas para o 
exame atraem estudantes

Professores acreditam que seus alunos farão boas provas no Exame

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano




