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Luana Camarah canta 
na Festa do Branco

A cantora Luana Camarah 
e sua banda serão a principal 
atração da ‘White Party’ do 
Paineiras Country Club nes-
te sábado (10), a partir das 22 

horas. Além da taubateana que 
encantou o país com rock and 
roll no programa The Voice do 
ano retrasado, a festa terá mui-
ta diversão, vários ambientes e 

a presença da Dj Cris Proença 
– que vem agradando os aman-
tes de música eletrônica de São 
Paulo.

Os ingressos podem ser ad-

quiridos na secretaria do clube, 
na padaria Santo Pani, doce-
ria Sodiê e loja Hering do sho-
pping.

PÁGINA 3

Batalhão 
Borba Gato 
tem novo 
comandante

Luana Camarah ao lado do guitarrista de sua banda durante show em Pinda em 2014

Ladrão ‘troca’ 
moto roubada 
por nova

Um motociclista compare-
ceu a uma loja na segunda-feira 
(5) demonstrando interesse em 
adquirir uma moto. Deixando a 
sua, como garantia, saiu para fa-
zer o test drive no produto pelo 
qual havia se interessado e não 
mais retornou. Acionada, a polí-
cia constatou  que a moto deixa-
da era roubada.

PÁGINA 7

CIDADE VAI 
DISCUTIR 
PROJETOS DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA

PÁGINA 2

Momento da posse do 
tenente-coronel Rogério 
Caum no comando do 
Batalhão Borba Gato

O tenente-coronel Rogé-
rio Caum recebeu das mãos 
do coronel Maurício Máxi-
mo de Andrade o comando 
do 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate de Pindamo-
nhangaba, Batalhão Borba 
Gato, na terça-feira (6). 
Durante a posse, Caum elo-
giou o trabalho do coronel 
Andrade e jurou lealdade e 
compromisso com o Bata-
lhão, além de se colocar à 
disposição do município. O 
coronel Andrade enalteceu 
o comando do Exército Bra-
sileiro por todas as opor-
tunidades de sua carreira 
e agradeceu ao prefeito e 
à população de Pindamo-
nhangaba pela acolhida.

JOVENS DE PINDA 
PARTICIPAM DE 
ACAMPAMENTO 
RELIGIOSO

PÁGINA 2

Sindicato abre 
novas vagas 
para curso de 
informática

Lar São Vicente 
de Paulo 
completa 
72 anos

PÁGINA 2
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HISTÓRIA RELEMBRA 
ANTIGOS CIDADÃOS 
CATÓLICOS PÁGINA 8

POSSE

Gil Arruda

Júlia Villar
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* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor Universitário, Magister ad Honorem 
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  Munique, Colônia 

e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).
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Divulgação

Divulgação

Nós, seres huma-
nos, desde o mo-

mento inicial de nossa 
existência, construímos 
o nosso viver a partir 
das relações mantidas 
com a condição de ser 
do outro, relação esta 
que ocupa um espaço 
deveras importante e 
fundamental em nossas 
vidas. Essas relações se 
tornam complexas visto 
que são marcadas pelas 
diferenças que existem 
entre as pessoas. Freud 
afi rmava que o Outro 

se constitui para nós, 
simultaneamente, um 
modelo, um objeto, um 
apoio ou um adversá-
rio. Assim, gradativa-
mente percebemos que 
construímos a nossa 
identidade, tanto indi-
vidual como coletiva, 
na relação estabelecida 
com a diferença e com 
a condição de ser do 
Outro, podendo-se, a 
partir daí, entender a 
gama de comportamen-
tos individuais que veri-
fi camos no cotidiano.

Portanto, a consci-
ência de nós mesmos 
é inseparável da cons-
ciência do Outro, e 
podemos, a partir desse 
conceito, afi rmar que a 
sua presença assume 
uma representatividade 
capital na construção 
da identidade cultural 
e social de cada um de 
nós. É muito importan-
te entendermos que 
nos constituímos na 
nossa cotidianidade por 
meio da reciprocidade 
mantida com o Ou-

‘SER HUMANO E SER COM O OUTRO’

tro. E, evidentemente, 
procurando conhecer 
o valor das relações 
que nós fi rmamos no 
dia-a-dia, confi rmare-
mos a relevância dos 
relacionamentos para o 
nosso desenvolvimento 
emocional. Entretanto, 
muitas vezes, assumi-
mos um comportamento 
discriminatório ao nos 
sentirmos o “estrangeiro 
de alguém”, talvez por-
que o Outro faz parte de 
uma cultura diferente da 
nossa, pensa diferente-
mente de nós, o que nos 

deixa muitas vezes re-
ceosos e até ameaçados 
dentro do nosso espaço 
habitual. 

Contudo, é de alta 
importância percebermos 
que as nossas discrimi-
nações, o nosso pre-
conceito, difi culta esse 
relacionamento, o que 
possivelmente impede o 
nosso processo de cres-
cimento/reconhecimento 
enquanto gente, ser hu-
mano, pois só crescemos, 
só evoluímos, quando 
conseguimos aproxi-
mação e troca. Não é 

isso o que nos dizem 
os fenomenólogos e os 
fi lósofos existencialis-
tas? Basta ler e refl etir 
sobre Martin Heidegger, 
Merleau-Ponty e Sartre. 
Enfi m, a construção da 
nossa identidade pesso-
al e coletiva está, evi-
dentemente, construída 
na reciprocidade da 
confi rmação pelo Outro, 
muitas vezes edifi cada 
nos pilares do medo, da 
fascinação, da dúvida, 
da angústia e da es-
tranheza que residem 
conosco.

Depois de muita polêmica, o Governo re-
solveu suspender por 90 dias a obriga-
toriedade de adoção de um novo tipo de 

extintor de incêndio para veículos, com a chama-
da carga ABC.

O equipamento é usado para apagar incêndios 
propagados em materiais sólidos, como bancos e 
o painel do automóvel e agrega poder ao mode-
lo anterior, chamado BC, que era apropriado ao 
combate de chamas causadas por líquidos infl a-
máveis como gasolina e querosene.

A decisão, da noite de segunda-feira (5), foi to-
mada pelo Ministério das Cidades em acordo com 
o Denatran - Departamento Nacional de Trânsito.

A mudança estava prevista em uma resolução 
de 2009, e passou a valer a partir de 1º de janeiro 
de 2015.

Mas faltou planejamento e bom senso para o 
Governo. Por mais que a resolução existisse desde 
2009, o Governo não fez campanhas para infor-
mar a população sobre a exigência. Além disso, 
também não existiu organização nos procedimen-
tos de produção, distribuição e venda do produto 
– atos que deveriam ter a proximidade do Gover-
no com as empresas do setor.

Aliás, esse foi um dos principais fatores que 
motivou a decisão do Ministério das Cidades: 
Como exigir um produto do consumidor (condu-
tor) se ele não existe para comprar? Realmente foi 
uma imposição para ‘prender’ o motorista dentro 
de casa.

Os carros modelos novos, produzidos após 
2009, já vêm ou deveriam vir com os extintores 
ABC, porém e os antigos? O que fazer, como fazer?

Entre os benefícios do novo extintor, segundo o 
Governo, estão o maior prazo de validade do equi-
pamento, que passará de três para cinco anos, e 
maior abrangência de uso do extintor.

Mas aí fi ca a pergunta: haverá o produto no 
mercado?

Ao que parece, esta medida tem cheiro de ‘con-
versa para boi dormir’. Lembram da exigência 
(ainda em vigor) de placa, retrovisor e buzina para 
bicicletas, que virou lei em 2007? Pois é... não pe-
gou.

Só esperamos que não pegue fogo no carro de 
ninguém. Porque é bem da verdade que o moto-
rista vai esperar os minutos fi nais para ir atrás do 
extintor e, ao que tudo indica, não o trocará após 
os cinco anos de validade...

Para apagar a confusão

Sem planejamento, Governo 
suspende extintor polêmico

Sindicato abre vagas para cursos de informática
O Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pindamonhangaba-CUT está 
com inscrições abertas para cur-
sos gratuitos de informática. O 
curso é destinado a sócios e seus 
dependentes, mas parte das va-
gas é reservada para a popula-
ção em geral.

O prazo se encerra no dia 16 
e o início das aulas será no dia 
19. As 84 vagas são divididas em 
turmas de idade livre, infantil e 
melhor idade, tanto no centro 
quanto em Moreira César.

Segundo o secretário de for-
mação do sindicato, Celso An-
tunes, 242 pessoas se formaram 
no curso em 2014.

A sede fi ca na rua Sete de Se-
tembro, 232, centro - telefone 
0800-771-8589. A subsede fi ca 
rua Albert Sabim, 40, Terra dos 
Ipês I, Moreira César – telefone 
3637-3634.

 Excel Avançado. Também 

estão abertas inscrições para 
curso de Excel Avançado, com 
duração de 16 horas. A parceria 
do sindicato com a Excellence 
- Consultoria e Treinamentos 
garante aos sócios 30% de des-
conto.

As aulas serão às quintas-fei-

ras, das 20  às 22 horas. O prazo se 
encerra em 30 de janeiro com iní-
cio das aulas no dia 5 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas 
na secretaria do sindicato. Mais 
informações sobre o curso pelos 
contatos: excellencesolucao@
gmail.com / 3637-3315.

Pinda participa de acampamento 
na comunidade Canção Nova

Palestra sobre segurança na Acip

Pelo quinto ano consecutivo, 
‘jovens revolucionários’ de todo o 
país, da Colômbia e Argentina se 
encontram na Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista,  para o Acam-
pamento Revolução Jesus, que esse 
ano tem como tema “Eu acredito no 
Amor”. Dentre os jovens, um grupo 
de estudantes de Pindamonhanga-
ba está organizando uma caravana 
para o Acampamento. A vivência 
da fé, do amor, do perdão, da afe-
tividade e sexualidade segundo os 
planos de Deus serão abordados 
nas diversas palestras que aconte-
cerão durante a programação do 
encontro.

O evento acontece de quarta-fei-
ra (7) a domingo (11). A programa-
ção ainda conta com luaus e shows 
católicos e gratuitos com Frutos de 
Medjugore, Dunga, Cassiano Mei-
relles, Banda Arcanjos e Missioná-
rios Shalom nas noites do evento, 
que espera reunir cerca de 12 mil 
jovens. A programação completa 
pode ser conferida no site http://
eventos.cancaonova.com/edicao/
acampamento-revolucao-jesus-5/.

A Comissão de Segurança da Acip – Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba – promove, na quinta-feira (8), a palestra 
“Arquitetura Contra o Crime”, com Jorge Samaha.

O evento é gratuito e acontece a partir das 19 horas no auditório da 
Acip. É necessário confi rmar presença pelo telefone 3644-7100, com 
Ana Maria.
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‘White Party’ do Paineiras 
celebra Ano Novo neste sábado

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Com uma expectativa de re-
petir o sucesso de 2014, neste 
ano, o Paineiras Country Club 
realiza no sábado (10) a “Whi-
te Party” ou “Festa do Branco”. 
Assim como no ano passado, 
a grande atração da noite será 
Luana Camarah e Banda – que 
atraiu centenas de pessoas. Na 
ocasião, a cantora tinha aca-
bado de participar do reality 
show “The Voice Brasil”, o que 
aumentou ainda mais a visibili-
dade do grupo e agregou muitos 
admiradores.

No dia do show, a vocalista 
comentou que, para ela, o maior 
impacto de sua participação no 
The Voice foi em relação à ban-
da, aos shows e ao carinho das 
pessoas. “Muitos não tinham 
acesso à nossa música e tiveram 
através do programa e muita 
gente que não gostava de rock 
and roll passou a gostar e res-
peitar”, diz.

A banda está junta há oito 
anos, mas Luana canta há mais 
de 15 anos. Ela adora instru-
mentos musicais e toca bateria, 
violão, baixo e guitarra. Com 
um repertório vasto e sempre 
surpreendente em todas as suas 
apresentações, é isso o que o pú-
blico que vai comemorar 2015 
no baile pode esperar do princi-
pal nome da noite.

Outra atração que também 
vai ocupar os palcos do even-
to palco é a Dj Cris Proença, 
considerada  “rainha do house 
nacional”. Ela é residente da 
boate Provocateur – localiza-
da no Itaim Bibi - Zona Sul de 
São Paulo e considerada um” 
oásis da vida noturna que  ofe-
rece ambiente atraente e se-
dutor”.

Ingressos
Ingressos estão sendo ven-

didos na secretaria do clube, 
na padaria Santo Pani, doceria 
Sodiê e loja Hering do Sho-
pping Pátio Pinda. O primeiro 
lote está à venda por R$ 20 e 
é limitado. Aquisição de cama-
rote e convite para estudantes 

BAILE DO 
HAWAII
O público ainda pode 

esperar mais do mês de 
janeiro. No dia 31, aconte-
ce a tradicional e esperada 
festa promovida pelo Painei-
ras Country Club: o Baile do 
Hawaii. O evento vai aque-
cer os presentes para o car-
naval e terá como atração 
principal a banda Babado 
Novo. Os ingressos come-
çarão a serem vendidos na 
próxima segunda-feira (12).

Mais informações pelo 
telefone 3642-8599 ou 
3522-5356. 

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

No dia 27 de dezembro, o Lar 
São Vicente de Paulo comemorou 
seus 72 anos de existência e funcio-
namento com a celebração de uma 
missa de Ação de Graças, sediada 
na Capela do Lar. O evento contou 
com um grande número de parti-
cipantes, inclusive com a presença 
de ex-presidentes, que se reuniram 
com o objetivo de celebrar a data 
e toda a trajetória da Casa, que 

Lar São Vicente de Paulo 
comemora 72 anos

(meia entrada) somente na se-
cretaria do clube. A entrada de 
menores de 18 anos é proibida.

Da esq. para dir.: Dalva dos 
Santos Moraes, Antonio 
Alves de Moraes Júnior 
(atual presidente), José 
Amâncio Rosa, Cristiano 
Gilmar do Nascimento 
e João Rodrigues Alves 
Moraes Júnior

Público cantou e dançou ao som dos mais variados artistas interpretados na voz de Luana

“O ano passado nós tivemos 
a casa cheia e foi um sucesso. 
Vamos celebrar 2015 com muito 

requinte e luxo com essa festa. 
Esperamos todos para festejar 
conosco esse maravilhoso ano 

que se inicia”, ressalta a coorde-
nadora social do Paineiras Cou-
ntry Club, Paola Amadei.

Luana Camarah será atração

O público marcou 
presença no primeiro 
evento de 2014. Para 

2015, a organização espera 
superar a marca 

presta assistência a idosos.
Atualmente, mais de 50 resi-

dentes, em sua maioria homens, 
convivem e participam das ativi-
dades que o local proporciona a 
fi m de oferecer uma boa convivên-
cia, com qualidade de vida.

Para isso, um quadro de profi s-
sionais como enfermeira, nutricio-
nista, assistente social, fi siotera-
peuta, professores de arte, dança 
e educação física se unem para 
desenvolver as atividades com os 
moradores.

Segundo o presidente do lar, 
Antonio Alves de Moraes Junior, 
o objetivo é proporcionar a todos 
uma vida digna. Afi nal, são prati-
camente uma família, como qual-
quer outra: onde quando ocorre 
algum desentendiento, ali mesmo, 
pelos corredores, apertam-se as 
mãos, selando as pazes.

Gil Arruda Gil Arruda 

Gil Arruda

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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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Ricardo Piorino 
demonstra fidelidade ao 
Transporte Complementar

“Projeto aProvado assegura
Percentual mínimo da categoria”

Atendendo solicitação 
do vereador Ricardo Pio-
rino (PDT), o Executivo 
Munic ipa l  encaminhou 
ao Poder Legislativo o 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 188/2014 que “Dispõe 
sobre a reserva para o 
Transporte Complementar 
no sistema de transporte 
coletivo do município de 
Pindamonhangaba”, visan-
do assegurar um percentual 
mínimo de 35% (trinta e 
cinco por cento) do total da 
frota de transporte coletivo 
existente no município ao 
transporte complementar.

A Emenda Aditiva nº 
24/2014, ao referido Pro-
jeto de Lei, apresentada 
pe lo  vereador  Ricardo  
Piorino, garante ainda a 
participação de 2 (dois) 

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi
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Vereador ricardo Piorino

Vereador roderley Miotto
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Fotos MostraM ruas 
do Marieta azeredo 

antes e dePois da 
construção de 

galerias de águas 
PluViais, beM coMo 

o recaPeaMento 
das ruas do 

bairro. Vereador 
ProFessor osValdo, 
no destaque, Foi o 

autor da solicitação 
atendida Pelo PreFeito

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi(PR), após ter 
conquistado o Pronto Socorro 
Infantil e as UPAs (Unidade de 
Pronto Atendimento) para nos-
sa cidade e que, em breve, se 
tornarão realidade e estarão em 
funcionamento e a disposição 
para melhor atender a saúde 
da população, colocou como 
principais metas para 2015 a 
possibilidade de também con-
quistar a Creche do Idoso e o 
SAMU. Ambos são projetos de 
autoria do vereador Dr. Mar-
cos Aurélio que vem lutando, 
incansavelmente, em prol da 
saúde da nossa comunidade.

Para ele, a Creche do Idoso 
deverá contar com médicos, 
enfermeiros, psicólogos, fi-
sioterapeutas e pessoas pre-
paradas para atendimento, 
convívio e higienização do 
ambiente, sendo que o local 
contará também com salas de 
jogos, internet, refeitório e um 
amplo espaço para algumas 

O vereador  Professor 
Osvaldo  Macedo Negrão  
(PMDB) protocolou o Re-
querimento de nº 216/2013, 
sol ic i tando ao Execut ivo 
Municipal com cópia ao setor 
competente, a possibilidade 
de recapeamento do bairro 
Marieta Azeredo, devido ao 
grande número de buracos e 
o asfalto que também estava 
solto, o que ocasionava muito 
pó e os diversos desníveis que 
se encontravam nas ruas do 
bairro, localizado no Distrito 
de Moreira César. Em resposta 
ao Requerimento, o vereador 
recebeu o ofício nº 165/13 do 
Gabinete, dizendo que o pedi-
do estaria sendo enviado para o 
setor competente para estudos 
sobre o recapeamento das ruas.
Logo após o recebimento da 
resposta, o vereador esteve 
em reunião com o subprefeito 
de Moreira César, onde foi 
informado que primeiramente 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) tem como 
prioridade melhorias na 
Saúde do município. Já 
em 2013, ajudou a cidade 
com alguns Projetos de 
Lei voltados a área da 
Saúde.

Como membro da 
Comissão de Saúde da Câ-
mara, participou de todas 
reuniões efetuadas com 
antigos e a atual Secretária 
de Saúde, acompanhando 
passo a passo a elaboração 
do convênio com a Santa 
Casa, que neste ano foi 
apresentado definitiva-
mente e assinado. Ainda na Saú-
de, Roderley efetuou vistorias no 
Pronto Socorro Municipal e em 
alguns Postos de Saúde, entre 
eles do Araretama, Santa Cecília 
e UBS do Crispim.

Meta desenvolvida em sua 
campanha, Roderley Miotto 
participou ativamente da insta-
lação da casa de triagem para 
dependentes químicos na cidade.

Encaminhou diversos re-
querimentos ao Executivo, 
solicitando atenção quanto ao 
atendimento prestado no Pronto 
Socorro, Santa Casa, PSFs e 
UBSs de nossa cidade, também 
solicitou diversas melhorias para 
os prédios que se encontram 
deteriorados.

Pediu estudos para a constru-
ção de um PSF no bairro do Vila 
Rica e a realocação do prédio 
do bairro do Crispim, para que 
o posto central seja desafogado.

O vereador Roderley Miotto 
continua sua luta para que haja 
mais contratação de psiquiatras 

SAMU e Creche do Idoso são as 
principais metas do vereador 
Dr. Marcos Aurélio para 2015

atividades físicas e recreativas. 
“Com isso, as pessoas poderão 
trabalhar tranquilas, sabendo 
que seus entes queridos estão 
em um lugar adequado e seguro 
até o retorno do idoso ao lar, 
no final da tarde”, afirmou o 
vereador. 

Ja o SAMU (Serviço de 
Atendimento Médico de Ur-
gência) completará este aten-
dimento através de urgência 
móvel. Segundo o vereador, 
o SAMU é muito importante 
porque atende rapidamente 
o paciente no local em que 
ele está, faz o socorro pré 
hospitalar em casos de emer-
gência e, desta forma, reduz o 
número de óbitos, o tempo de 
internação em hospitais e as 
sequelas decorrentes da falta 
de pronto-atendimento. “A 
implantação do serviço será 
mais uma conquista para a 
população e para a melhoria da 
saúde no município”, explicou 
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

operadores por veículo da 
frota relativa ao Transporte 
Complementar.

Em sessão ordinária, 
tanto o Projeto de Lei, quan-
to a Emenda Aditiva, foram 
aprovados por unanimidade 
na Casa Legislativa.

Assim, na atualidade, o 
Projeto garante que cerca 
de 30 profissionais (2 por 
veículo) terão assegurados 
o direito de atuarem no 
sistema de transporte com-
plementar em Pindamo-
nhangaba. “Foi mais uma 
vitória desses profissionais 
e de toda a população, já 
que essa medida vai ga-
rantir um maior e melhor 
atendimento no tocante ao 
transporte público local”, 
finalizou o vereador Ricar-
do Piorino.

Professor Osvaldo 
agradece o recapeamento 
do bairro Marieta Azeredo

iriam ser realizadas as obras 
de instalação das galerias de 
águas pluviais e que somen-
te depois da instalação das 
galerias seria retirado todo o 
asfalto antigo para ser feito 
todo o recapeamento do bairro.

Na semana do dia 1º de de-
zembro, começaram as obras 
de recapeamento nas ruas do 
Marieta Azeredo, no Distrito 
de Moreira César, deixando 
os moradores contentes com 
a instalação do novo asfalto 
no bairro.

O vereador Professor Os-
valdo ressalta a grande im-
portância que foi dispensada 
aos moradores deste bairro, 
já que diversos problemas 
enfrentados pelos moradores 
relacionados a má conservação 
do asfalto das ruas foi solucio-
nada e acredita que o trabalho 
feito em conjunto sempre trará 
resultados positivos e benefi-
ciará toda a população.

Vereador Roderley Miotto 
trabalhou em 2014 por 
melhorias na Saúde Pindense

para a Rede de Saúde do muni-
cípio, enfatizando também nestes 
dois anos sua luta pela implanta-
ção dos CAPS 24 e CAPS AD, 
que além de prestar assistência 
psicológica à população, desen-
volve um trabalho com toda a 
família dos dependentes, que 
hoje se encontra em implantação.

Para a Saúde das mulheres, 
conseguiu junto ao Governo 
do Estado a carreta das Mu-
lheres de Peito, onde realizou 
exames de mama com tempo 
rápido, pois sabemos que o 
diagnóstico precoce é a melhor 
arma contra a doença. “Venho 
desenvolvendo um trabalho 
sério e fiscalizador perante 
a Saúde, em conjunto com o 
Executivo, que é quem executa 
as obras e a Secretaria de Saúde 
que se propõe a ouvir minhas 
solicitações e irei sempre 
buscar melhorias para nossa 
cidade e a população”, afirmou 
o vereador Roderley Miotto.

O vereador Felipe César (PMDB) assumiu no dia 1º de janeiro a 
presidência da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. Eleito em 
Sessão Extraordinária no ínicio de dezembro, Felipe César e a nova Mesa 
Diretora que vão conduzir os trabalhos da Câmara no biênio 2015 – 2016.

Para os demais cargos da Mesa foram eleitos: 1º Vice-presidente - 
vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS); 2º Vice-presidente 
- vereador Roderley Miotto (PSDB); 1º Secretário - Janio Ardito Lerario 
(PSDB) e 2º Secretário - Ricardo Piorino (PDT).

As Comissões Permanentes ficaram assim compostas:
Comissão de Legislação, Justiça e Redação: vereadores Cal (PTB), 

Janio Lerario e Martim Cesar (DEM).
Comissão de Finanças e Orçamento: vereadores Roderley Miotto, 

Janio Lerario e Martim Cesar.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Assuntos Rurais, Ecologia e 

Meio Ambiente: vereadores Roderley Miotto,  Magrão e Martim Cesar.
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes: vereadores 

Professor Eric (PR), Professor Osvaldo (PMDB) e Cal.
Comissão de Saúde e Assistência Social: vereadores Dr. Marcos 

Aurélio (PR), Roderley Miotto e Cal.
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: vereadores Magrão, 

Professor Eric e Janio Lerario.
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança 

Pública e Direitos da Mulher: vereadores Dr. Marcos Aurélio, Magrão 
e Professor Eric.

Felipe César – FC  assume a presidência 
da Câmara de Pindamonhangaba

o Vereador Fel iPe césar (no destaque) 

assuMiu a Pres idência da câMara e junto 

coM os noVos integrantes da Mesa 

diretora Vão conduzir os trabalhos 

legislat iVos no b iênio 2015 – 2016

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

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

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
Poder Executivo para provi-
dências junto ao departamento 
competente, no sentido de que 
sejam feitas melhorias na calha 
da rua Maria Vera de Oliveira 
Faria, no Loteamento Jardim 
Roseli, mais precisamente na 
altura dos nº 34 e nº 38, pois 
ocorreu um rebaixamento do 
piso asfáltico, o qual vem difi-
cultando o escoamento da água 
pluvial, que está empoçando 
no local.

Segurança no 
Alto do Tabaú
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Prefeito Vito Ardito 
providências junto ao departa-
mento competente, no sentido 
de que sejam notificados os 
proprietários dos imóveis loca-

Vereador Martim 
Cesar pede melhorias no 
Loteamento Jardim Roseli

lizados na rua Dr. Eloy Chaves, 
nº 184 e nº 186, no bairro Alto 
do Tabaú.  De acordo com o ve-
reador, os mesmos se encontram 
abandonados e estão servindo 
de depósitos de lixo e abrigos 
para moradores de rua, colo-
cando em risco a segurança dos 
vizinhos dos referidos imóveis.

Avenida Antônio
Pinheiro Júnior
O vereador Martim Cesar 

pediu à Administração provi-
dências junto ao departamento 
competente, para que sejam 
feitas melhorias na sinalização 
horizontal em toda extensão da 
avenida Dr. Antônio Pinheiro 
Júnior. “A falta da sinalização 
adequada está colocando em 
risco a segurança de veículos 
e pedestres que trafegam pelo 
local”, destaca o vereador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.359, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 

Altera a Portaria Geral nº 4.062, de 28 de junho de 2013, que institui a 
Comissão para acompanhamento das atividades do convênio – Projeto 
Estadual do Leite “Viva Leite”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º  Altera a Portaria Geral nº 4.062, de 28 de junho de 2013, no re-
presentante titular da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo, que passa a vigorar:
I- Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo:
Titular: Sueli Leite da Silva – RG 11.173.932-9
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de 
dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais,  NOMEIA os senhores: Thomaz Francisco 
de Oliveira Dantas da Gama (Presidente), Wlademir do Nascimento e 
Márcia Alves da Costa (membros), para comporem a comissão de aber-
tura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar inassiduidade 
habitual da servidora Wandalia Magdalena Martins, matrícula 846756, 
conforme Processo nº 15592/2014
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de 
dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº 
5.616, de 13 de março de 2014 e alínea “a” do item II da cláusula terceira 
do Convênio nº 49/2014, celebrado entre o Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN-SP e o Município,
 RESOLVE 
Ceder os servidores públicos municipais abaixo relacionados para exer-
cerem suas atividades no DETRAN/SP/CIRETRAN, a partir de 05 de ja-
neiro de 2015:
- Juliana Machado de Oliveira
- Silvana Aparecida Monteiro 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 05 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de 
dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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exército
5

Rogério Caum assume comando 
do Batalhão ‘Borba Gato’

júlia Villar
***

O coronel Maurício Má-
ximo de andrade passou o 
comando do 2º Batalhão 
de Engenharia de Comba-
te de Pindamonhangaba, 
Batalhão Borba Gato, para 
o tenente-coronel de Enge-
nharia rogério Caum, na 
manhã de terça-feira (6). 
a solenidade aconteceu na 
praça Padre joão de Faria 
Fialho (largo do Quartel) 
com a presença de autori-
dades civis, religiosas, do 
prefeito da cidade e dos fa-
miliares dos comandantes 
do Exército.

 a troca de comando 
ocorre em todas as guar-
nições federais de dois 
em dois anos. O coronel 
Mauricio Máximo, que as-
sumiu o comando do 2º 
BE Cmb em 21 de dezem-
bro de 2012, está muito 
satisfeito com o trabalho 
que apresentou aos seus 
comandados. “agradeço 
a todos, primeiramente a 
Deus, minha família, ao 
comandante general de 
Divisão, Carlos dos San-

tos Sardinha, e a todo o 
Batalhão por me tratarem 
muito bem, com respeito. 
Tenho certeza que o Bata-
lhão está em ótimas mãos 
a partir de hoje e sei que 
deixei o comando com a 
minha missão cumprida. 
Também agradeço ao pre-
feito e à população de Pin-
damonhangaba por terem 
me acolhido tão bem”.

 antes de ser nome-
ado comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate de Pindamo-
nhangaba, o tenente-co-
ronel rogério Caum esta-
va servindo na Segunda 
região Militar sediada em 
São Paulo. Nascido em 7 
de março de 1969, na ci-
dade de ribeirão Preto, ele 
é casado e tem uma filha. 
“agradeço pelo posto ofe-
recido a mim e juro, pe-
rante a todos, lealdade e 
companheirismo. Tenho 
total certeza de que serei 
muito bem acolhido neste 
Batalhão e todos podem 
contar com meu trabalho 
e com o dos soldados”, fi-
nalizou.

júlia Villar

júlia Villarjúlia Villar

Soldados durante desfile aos comandantes do Exército

Troca de comando ocorre a cada dois anos Prefeito entre militares no Batalhão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.149, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre o atendimento à Educação Infantil.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos cadastrais de alunos da Educa-
ção Infantil nas escolas municipais de Pindamonhangaba, no Sistema GDAE da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, 
D E C R E T A:
Art. 1º. O atendimento de alunos da Educação Infantil poderá ocorrer junto às Creches e Escolas 
Municipais de Educação Básica.
Parágrafo único.  Entende-se por Educação Básica o atendimento de alunos da pré-escola e 
anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos (1º ao 5º ano)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro 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 dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.148, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a regularização das escolas municipais junto ao Sistema Estadual de Ensino.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
Considerando o estabelecido na Lei nº 3.465, de 10 de novembro de 1998 e o §2º do art. 2º da 
Deliberação nº 11/97 do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam criadas e regularizadas as Escolas Municipais conforme relacionadas a seguir:
Escola Municipal    Início das atividades
Prof. Augusto César Ribeiro    21/02/2001
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães    05/02/2002
Prof. Joaquim Pereira da Silva    21/02/2009
José Gonçalves da Silva – Seu Juquinha   01/02/2012
Profª Julieta Reale Vieira     03/02/2004
Profº Lauro Vicente de Azevedo    21/02/2001
Profª Madalena Caltabiano Salum Benjamin   21/02/2009
Profª Maria Aparecida Arantes Vasques    10/02/2003
Profª Maria Aparecida Camargo de Souza – Profª Aparecidinha  01/02/2010
Profª Maria Madureira Salgado – Dona Minica   30/01/2014
Profº Mário de Assis César     01/02/2012
Profº Moacyr de Almeida     10/02/2003
Profª Odete Corrêa Madureira    30/01/2014
Profº Orlando Pires     03/02/2004
Profº Paulo Freire     08/02/1999
Profª Regina Célia Madureira de Souza Lima    01/02/2012
Serafim Ferreira – Sr. Sara     21/02/2001
Profª Yvone Apparecida Arantes Correa    03/02/2005

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro 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 dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2014

RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2015
Estabelece critérios para renovação e avaliação dos estudantes bolsistas do ensino superior con-
templados em 2014.
O Município de Pindamonhangaba, através do Departamento de Assistência Social, no uso de 
suas atribuições, de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e decreto N º 4.947, 
CONVOCA os alunos contemplados com bolsa de estudos universitárias em 2014, para efetua-
rem renovação das bolsas, nos termos que se seguem:
1 – Renovação de bolsa:
1.1 - Os alunos dos cursos superiores deverão realizar sua renovação da bolsa universitária, no 
Departamento de Assistência Social, de 05 a 09 de janeiro 2015 no horário das 08:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 16:30 -  Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba.
1.2 - Para efetivar a renovação da bolsa universitária, o estudante deve se apresentar no Depar-
tamento de Assistência Social, portando os seguintes documentos: 
a) Comprovante atual de residência;
b) Comprovante de renda, que o mesmo permanece em núcleo familiar com renda “per capita” 
de até 8,82 (oito vírgula oitenta e oito) ufmp´s (unidade fiscal do município de Pindamonhangaba) 
sendo que para o ano de 2015 será no valor de R$ 658,85.
c) Carteira de trabalho ou comprovante de autônomo.
d) Relatório de notas do ano de 2014.
1.3 - O estudante perderá o direito à renovação da bolsa quando:
a) Deixar de se matricular na universidade:
b) Houver irregularidade de matricula da universidade
c) Ter sido reprovado
d) Não atingir 75% da frequência escolar
e) Dependência de disciplinas
1.4 – Triagem social
a) Visita domiciliar realizada pela equipe técnica do Departamento de Assistência Social.
2- Informações Gerais:
É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos nesta convocação, bem 
como o acompanhamento das informações divulgadas.
                                                   Pindamonhangaba,19 de Dezembro 2014

Eliana Maria Galvão Wolff
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº  5.744, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a reserva de imóveis para moradia provisória nos loteamentos de interesse social 
instituídos pelo Município.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica Poder Executivo autorizado a destinar imóveis, preferencialmente, nos Loteamentos de 
Interesse Social implantados pelo Município, para a moradia provisória, visando atender famílias 
em extrema vulnerabilidade social e habitacional  nos termos desta Lei.
§1º. Para efeitos desta Lei são consideradas as famílias residentes em área de risco habitacional, 
com laudo pela Defesa Civil,  as famílias numerosas com problemas familiares e com dificulda-
des econômicas, as famílias com membro portador de deficiência, os idosos em situação de risco 
habitacional e/ou abandono e as famílias encaminhadas pelos órgãos de Assistência Social do 
Município, pelo Ministério Público ou Poder Judiciário.
§ 2º Pessoas em emergência habitacional: toda aquela exposta a situação de risco iminente de 
desabamento da moradia ou expostas a risco a sua integridade física ou riscos a saúde em razão 
dos eventos contemplados nesta lei.
§3º Situação de emergência habitacional: a ausência de condições mínimas de habitabilidade, 
saúde ou segurança para permanência de pessoas na moradia;
Art. 2º. Para a concessão da moradia provisória, de forma gratuita, será realizada a análise pela 
Secretaria de Habitação instruída pelo relatório elaborado pelo Departamento de Assistência So-
cial, sendo critérios para atendimento:
I - Família de extrema vulnerabilidade social e habitacional, atendidas pelo Departamento de As-
sistência Social;
II - Estar cadastrada em Programa Habitacional do Município;
III - Relatório contendo, no mínimo:
a -  a identificação da situação de vulnerabilidade;
b - a assinatura dos responsáveis pelo relatório e pelo Laudo de Vistoria, se o caso.
Art. 3º O prazo para permanecer no imóvel destinado à moradia provisória será de até  24 (vinte 
e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que devidamente justifi-
cado, mediante laudo e relatório, pelo departamento competente e com a anuência do Chefe do 
Executivo. 
Art. 4º Ao receber o imóvel o beneficiário firmará Termo de Recebimento de Moradia Provisória, 
emitido pela Secretaria de Habitação, no qual restará fixado o prazo e condições, conforme Anexo 
Único desta lei.
Parágrafo único. Verificando-se a qualquer momento o descumprimento das condições estabe-
lecidas no Termo de Recebimento de Moradia Provisória, a posse do imóvel será retomada pelo 
Município para destinação à outra família, nos termos desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Kennedy Flores Campos
Secretário de Habitação

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                                      
PORTARIA GERAL Nº 4.350,  DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.315, de 21 de dezembro de 2011, 
RESOLVE 
Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO 
ORGANIZADORA DO FESTIVAL DE MARCHINHA 2015:
Presidente: - Afonso Celso de Oliveira 
                     Diretor do Departamento de Cultura
Membros: - Sonia Aparecida Euzebio Veloso 
                   Assessora de Relações Públicas
- Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo 
Diretora do Departamento de Comunicação
- Renato Nogueira Guimarães
  Coordenador de Eventos
 
Art. 2º Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fiscalizar a realização 
do Festival de Marchinhas 2015.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 
Pindamonhangaba, 16 de dezembro 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 16 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                                      
PORTARIA GERAL Nº 4.352,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE :
Art. 1º - NOMEAR os senhores abaixo relacionados para constituírem Comissão 
Técnica de Avaliação para o futuro procedimento de contratação de empresa es-
pecializada em apoio pedagógico para melhoria da qualidade educacional, através 
de integração de tecnologia :
- Luiz Frederico Amaral Costa
- Márcia Fernandes Lima Silva
- Irene Ribeiro Aguiar Mello
                            
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA      
PORTARIA GERAL Nº 4.353, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E :
Art. 1º DESIGNAR os membros, abaixo relacionados para constituírem a Comissão 
Eleitoral para acompanhamento do Processo Eleitoral para composição do Conse-
lho Municipal de Saúde para o triênio 2015-2018:
Presidente:  Veraniza do Prado Gestor 
1º Secretário: Edwin Camargo  
2º Secretário: Helena Maciel Pereira 
Mobilização e Comunicação: Irene Ribeiro - Alessandra Aparecida Beraldo 
Apoio Administrativo:  Antônio Leandro dos Santos - Joel dos Reis Batista 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.355, 23 DE DEZEMBRO DE  2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Ednéia Aparecida de Oliveira Marcondes de 
Souza para exercer a função de Assessor Técnico  a partir de 1º de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de dezembro de 
2014. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA GERAL Nº 4.356, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Retifica a Portaria Geral nº 4.341, de 04 de dezembro de 2014, onde se 
lê a partir de 02 de dezembro de 2014, leia-se a partir de 24 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  23 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA GERAL Nº 4.357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de  Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Rafael Lamana, assessor téc-
nico, para substituir a Sra. Vânia Cristina Fernandes, Diretora do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, durante o período em que a mesma 
encontrar-se em férias, de 05 a 24 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA GERAL Nº 4.358, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de  Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosana Monteira da Silva, Diretora 
do Departamento de Administração, para substituir o Sr. Edson Macedo de Gouvêa, 
Secretário de Administração, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 05 a 14 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 175/2014
Contrato nº: 348/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
Objeto: Aquisição de fragmentadora de papel e tela de projeção.
Valor: R$ 8.400,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/12/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Claudio Manoel Ayres da Veiga.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 349/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de fragmentadora de papel e projetor multimídia.
Valor: R$ 3.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/12/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi e Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.

PREGÃO Nº. 310/2014
Contrato nº: 340/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Brasfitness Comércio de Artigos Esportivos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de aparelhos de musculação para a nova academia a ser implementada no 
Centro Esportivo Zito em Moreira César.
Valor: R$ 28.556,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 25/11/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Cíntia Waidemam Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer.
Contrato nº: 341/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Maria de Fátima Guizi ME.
Objeto: Aquisição de aparelhos de musculação para a nova academia a ser implementada no 
Centro Esportivo Zito em Moreira César.
Valor: R$ 251.118,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 25/11/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Guizi.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº. 336/2014
Contrato nº: 355/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para promover em todas as dependências do Pa-
lacete Visconde da Palmeiras e Palacete 10 de julho, incluindo forro, porão e áreas externas, 
prestação de serviços de desinsetização, desratização, desalojamento permanente de morcegos, 
erradicação de cupins de papéis, livros, móveis e estruturas de madeiras e higienização de caixas 
d´água.
Valor: R$ 5.196,00.
Vigência: 03 (três) meses.
Data de assinatura: 08/12/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Carlos Roberto Machado.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 270/2014
Objeto: Aquisição de uniformes e equipamento de proteção individual (EPI) para os servidores 
municipais da Secretaria de Habitação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 2146/14 – Valor: R$ 1.999,84 – Data: 26/11/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2147/14 – Valor: R$ 8.376,40 – Data: 26/11/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 296/2014
Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança para uso dos funcionários da Secretaria de 
Obras e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2272/14 – Valor: R$ 18.913,40 – Data: 09/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2273/14 – Valor: R$ 3.730,00 – Data: 09/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 301/2014
Objeto: Aquisição de camiseta, avental, calçados, tênis e jalecos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2370/14 – Valor: R$ 73.444,32 – Data: 16/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2371/14 – Valor: R$ 2.966,70 – Data: 16/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2272/14 – Valor: R$ 19.016,00 – Data: 16/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 311/2014
Objeto: Aquisição de ferramentas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Aços Pinda Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2363/14 – Valor: R$ 6.437,30 – Data: 17/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2364/14 – Valor: R$ 9.057,15 – Data: 17/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 319/2014
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para as unidades odontológicas vinculadas as uni-
dades de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A. Souza ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2278/14 – Valor: R$ 16.405,60 – Data: 11/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Bio Lógica Distribuidora EIRELI EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2279/14 – Valor: R$ 4.489,62 – Data: 11/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2280/14 – Valor: R$ 18.417,80 – Data: 11/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 333/2014
Objeto: Aquisição sandália de borracha, itens de limpeza e higiene pessoal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2194/14 – Valor: R$ 5.562,00 – Data: 03/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 348/2014
Objeto: Aquisição de materiais de pintura.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: New Master Tintas Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2196/14 – Valor: R$ 74,00 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: New Master Tintas Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2197/14 – Valor: R$ 3.785,00 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Plenacom Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2198/14 – Valor: R$ 7.215,87 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Plenacom Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2199/14 – Valor: R$ 2.711,91 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2200/14 – Valor: R$ 343,50 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2201/14 – Valor: R$ 274,80 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: William Martins Aurafi ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2202/14 – Valor: R$ 415,00 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: William Martins Aurafi ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2203/14 – Valor: R$ 1.100,25 – Data: 03/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: William Martins Aurafi ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2204/14 – Valor: R$ 5.250,00 – Data: 03/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 363/2014
Objeto: Aquisição de cestas complementares de alimentação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2303/14 – Valor: R$ 87.70970 – Data: 05/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2304/14 – Valor: R$ 55.120,00 – Data: 05/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2305/14 – Valor: R$ 13.780,00 – Data: 05/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2306/14 – Valor: R$ 30.247,10 – Data: 05/12/14.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2307/14 – Valor: R$ 105.968,20 – Data: 05/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 391/2014
Objeto: Aquisição de cestas complementares de alimentação para pacientes do programa PAM.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2383/14 – Valor: R$ 26.100 – Data: 18/12/14.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 058/2013
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 001/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off-
set do jornal Tribuna do Norte; pelo período de 12 (doze) meses sendo em média 12(doze) edi-
ções mensais com uma média de 8(oito) paginas por edição e 3.000 (três mil) exemplares por dia.
Contratada: Billota & Billota Ltda. ME.
Data de assinatura: 11/12/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 15/12/2015.
Adita-se valor: conforme art. 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações, re-
ajusta-se o valor atualizado do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,57%, passando de R$ 
316.230,60 para R$ 333.844,64.
Assina pela contratante: Antonio Aziz Boulos.
Assina pela contratada: Eder Billota.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2015.

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº F1-2014
Em: 21/08/2014
Processo nº: 0986-2014
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: HELCIO SALLES - ME
NPJ / CPF: 03206558/0001-16
Endereço: CENTRO COMERCIAL 10 DE JULHO  68 - CENTRO
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: HELCIO SALLES
CPF: 03206558/0001-16
Auto de Infração  nº: 1489
DEFESA: INDEFERIDA

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº F2-2014
Em: 22/08/2014
Processo nº: 1.000-2014
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: PATRICIA BARONI DE SOUZA FERREIRA
CNPJ / CPF: 059313176-27
Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, 242 -  MOREIRA CESAR
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: PATRICIA BARONI DE SOUZA FERREIRA
CPF059313176-27
Auto de Infração  nº: 1490
DEFESA: INDEFERIDA

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº F3-2014
Em: 22/08/2014
Processo nº: 0999-2014
Atividade: ODONTOLOGIA
Razão Social: SABRINA COSTA SIQUEIRA
CNPJ / CPF: 050435216-43
Endereço: AV. NOVA PINDA, 45 CONJ.HAB. TERRA DOS IPES 1
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: SABRINA COSTA SIQUEIRA
CPF: 050.435.216-43
Auto de Infração  nº: 1491
DEFESA: INDEFERIDA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração

Fiscalização de Posturas
CONCURSO  DE  MARCHINHAS /2015
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar como Vendedor Ambulante no CONCURSO DE 
MARCHINHAS, que será realizado no mês de Fevereiro/2015
Período das Inscrições:
INÍCIO :  12/JAN/2015          TÉRMINO :  23/JAN/2015
*Obs.: Não poderá ter VASILHAMES DE VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de Endereço de Residência no município de Pindamo-
nhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s): 28,29 e 30/Jan/15

Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 5.139, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do inc. 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 transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 293.000,00 (Duzentos e 
noventa e três mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, clas-
sificados nas seguintes dotações:

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
1026              Amortização Dívida Contratada 
28.843.0001.1           4.6.90.71 – Principal da Dívida Contr. Resgatada (251)     R$   93.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31   Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018              Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0013.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (405)                              R$ 200.000,00

Art. 2º       Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguin-
tes dotações orçamentárias: 

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
2006              Juros da Dívida Contratada 
28.843.0001.1           3.2.90.21 – Juros Sobre a Dívida por Contrato  (252)         R$   93.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31   Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1005              Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12.361.0013.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (402)                                 R$ 200.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

 Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº. 5.142, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.722, de 03 de novembro de 2014.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil 
reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência 
Média e Alta Complexidade (MAC), referente ao convênio a ser celebrado com a Santa Casa de 
Misericórdia. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025   Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10 302 0020.1             3.3.50.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (602)      R$  
336.000,00

Art. 2º - O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO 
de parte da seguinte dotação:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12   Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1025               Equipamentos em Geral
10 301 0020.1             4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente (323)                  R$  
336.000,00

Art. 3º  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB

JOSÉ SEVERINO DOS RAMOS SILVA - ME torna público que solicitou a licença 
prévia e de instalação no. 91091397 em 30/12/2014, conforme cadastro na Cetesb 
no. 5281001314, sito à Rua Comendador Augusto Marcondes Salgado, no. 286, lote 
03, quadra g - Chácara Galega Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004726, válida até 29/12/2016, 
para Alumínio em lingotes e outras formas primárias; produção de, à AV. JULIO DE 
PAULA CLARO, 900, FEITAL, PINDAMONHANGABA/ SP. 

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA, com base no muni-
cípio de PINDAMONHANGABA informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica 
do comércio varejista que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 
2015, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade 
estabelecida pelos arts. 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de 
janeiro de 2015. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas 
através dos telefones 12 3642-4820, fax 12 3645-6289 ou ainda pelo e-mail sincomerciopinda@
terra.com.br.

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2015.
Antonio Cozzi Júnior - PRESIDENTE

homem é preso por posse ilegal de arma

POLÍCIA

Durante a tarde da última 
segunda-feira (5), na avenida 
Nossa Senhora do Bonsuces-
so, um indivíduo desconheci-
do se aproveitou da confian-
ça de um lojista de veículos e 
conseguiu furtar um motoci-
cleta de dentro da loja.

O criminoso entrou na 
loja, se interessou por uma 
moto e pediu ao proprietário 
do estabelecimento para fa-
zer um teste. Ele propôs que 
sua moto seria deixada na 
loja como garantia enquan-
to ele testava e levava ao seu 
mecânico. O suposto com-
prador saiu e não retornou, 
furtando a moto de marca 
Honda/NXR150 Bros ESD, 
placas FIE 6869, cor branca, 
ano 2013/2014.

Após acionar a Polícia Mi-
litar ao local foi constatado 
que a motocicleta deixada 
pelo falso cliente era roubada 
na cidade de Taubaté.

Depois de receber 
denúncias anônimas, a 
Policia Militar chegou a 
um homem que estaria 
circulando pelo bairro 
do Jardim Regina ar-
mado com um revólver. 

Em buscas, os policiais 
conseguiram localizá-lo 
na casa da sua mãe no 
bairro Liberdade. Du-
rante a revista, encon-
traram, dentro de uma 
mochila, um revólver de 

calibre 38 sem munição 
e com a numeração ras-
pada. O homem de 31 
anos foi conduzido ao 
plantão policial, preso 
em flagrante pela dele-
gada de Polícia e trans-

ferido para a Cadeia 
Pública de Cruzeiro. 
Após consulta no sis-
tema interno consta-
tou-se que ele era pro-
curado pela Justiça por 
outro delito.

Bandido ‘troca’ moto 
roubada por modelo 0km

Modelo levado pelo ladrão de motocicleta é similar ao da fotografia

Divulgação
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história
Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Embora antes da Semana 
Santa tenhamos o carnaval, fes-
ta pagã que ainda falta mais de 
um mês para acontecer neste 
2015, relembramos nesta edição 
alguns cidadãos que se tornaram 
inesquecíveis pelas atividades 
que exerciam durante a celebra-
ção dessa data cristã na Pinda-
monhangaba de antigamente.  
A Pinda do pároco padre João 
José de Azevedo (1898/1976). 
Pindamonhangabense nascido 
em Lagoinha-SP, que conviveu 
52 anos com os fiéis da Princesa 
do Norte, foi consagrado mon-
senhor, mas eternizado como 
‘padre João’ para os cidadãos 
mais antigos.

 A fonte de nossa pesquisa é 
a edição de 3 de abril de 1969 
do jornal Tribuna do Norte, em 
cuja  primeira página encon-
tramos artigo denominado “Os 
velhos tempos”.  Na matéria, 
que não é assinada, seu autor 
relembra os seguintes tipos lo-
cais inesquecíveis e suas atua-
ções:    

Minezinho. Este, conta o 
articulista, era ex-seminarista 
e “cerimoniava de perto ao al-
tar, todas as missas e ofícios. 
Com sua opa vermelha, o livro 
às mãos, cantava as epístolas, 
entoava antífonas, fazia duetos 
com o vigário nas lamentações 
da sexta-feira maior e era ainda 
a alma do ofício das trevas. Nas 
procissões, além de organizá
-las, dava o tom de voz à Verô-
nica...”

Zamith. Deste o cronista 
fala sobre “o vozeirão trêmulo 
quando, ao final das lamenta-
ções, convidava ao pranto os pe-
cadores! E de quarta-feira a sá-
bado não faltava às cerimônias e 
aos cânticos...”

Otacílio. Era professor. 
“Também ele sempre estava 
presente às cerimônias e à orga-
nização de todos os ofícios litúr-
gicos, do Domingo de Ramos à 
Ressurreição.”

Irmãos cavacudos. Com 
esta denominação, fala de Ho-
rácio e Virgílio. Dois irmãos 
que usavam barba crescida “à 

Nos tempos do Padre João

Tribuna do Norte, 1963Anúncio do passado

maneira dos profetas, e eram fi-
guras infalíveis na cerimônia do 
Lavapés.”

Vasquinho. Este ainda era 
vivo quando foi escrito este ar-
tigo e, conforme o articulista da 
Tribuna, era “o digno e profícuo 
substituto do velho tio Miné, no 
porte, distinção e até na entona-
ção de voz...”

Lucídio. Referindo se a este 
como “gordo e velho”, dizia que 
o mesmo, “quinze dias antes da 
grande semana já era visto na 
Matriz a preparar os objetos, 
livros, paramentos, estantes, 
cortinas e tudo o mais que se re-
lacionasse com as cerimônias e 
funções santas”. Sobre Lucídio 
também é revelado que conhe-

cia melhor que qualquer padre 
o andamento das práticas pró-
prias da época. Providenciava 
tudo e ainda fiscalizava a disci-
plina dos fiéis no templo e nas 
procissões. Era, como dizia o 
então padre João, os braços di-
reito e esquerdo do vigário.”

Raimundo. “Era o guia das 
procissões e o leiloeiro das festas!”

As tradições 
católicas

Procissão do Fogaréu. 
“Era a procissão da prisão do 
Senhor”. Segundo consta na 
matéria, saia da igreja São José, 
com o canto da  Ladainha de To-
dos os Santos. Os acompanhan-
tes, só homens, seguiam com 
tochas, iluminando o trajeto. 
“Era na quinta-feira Santa, às 11 
horas da noite...”

Enterro do Senhor. “Quan-
ta recordação, quanta saudade! 
À frente, o estandarte com as le-
tras S.P.Q.R. – Senado e povo ro-
manos. O Centauro, a morte, as 
Béus, a Verônica, a Madalena...”, 
recorda o autor.

Judas. “No velho e diferente 
sábado de Aleluia. Quanta sau-
dade!”, complementa com sau-
dosismo.

A comemoração 
profana

Sobre a parte não religiosa 
do evento, na qual participa o 
povo em geral,  o autor fala das 
barracas que vendiam bolinho 
e café. Conta que elas eram ar-
madas “do dia para a noite em 
todas as travessas que davam à 
Matriz nos três dias últimos da 
grande semana”. Recorda que 
“esses logradouros se enchiam 
de botequins, onde o povaréu se 
acotovelava na compra de bo-
linhos, peixe, canequinhas de 
quentão acompanhadas de bo-
linhos de arroz ou de mandioca 
fermentada.”

O cronista destaca os boli-
nhos de arroz, assados ao forno, 
que o cidadão Sabino Noronha, 
conhecido como “o grande ami-
go da petizada”, vendia num 
grande tabuleiro a um vintém 
cada. “A voz de seu Sabino tro-
ava: booolo quente!”, lembrava.

“O cheiro a todos convidava 
e o gordo Lucídio se atrapalha-
va todo para manter a ordem na 
procissão do enterro, em conse-
quência dos exageros cometidos 
nos botequins e no armazém do 
Basílio Vellutini”, conclui suas 
reminiscências o cronista da 
Tribuna do Norte...

Igreja matriz tinha como pároco o inesquecível padre João

Arquivo TN

Altair Fernandes Carvalho


