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IPVA DE CARROS COM PLACA FINAL 1 
VENCE NESTA SEXTA-FEIRA

Os proprietários de carros com placa final 1 
devem pagar o IPVA – Imposto Sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores – até esta sexta-
feira (9). A Secretaria Estadual da Fazenda já 
começou a enviar os boletos aos donos de veícu-
los, porém mesmo os que não receberam têm a 
obrigação de pagar o imposto. 

Igual a todos os últimos anos, o IPVA 2015 

poderá ser pago com desconto de 3% à vista, em 
Cota Única, que tem vencimento juntamente com 
a primeira parcela. Outra opção é efetuar o pa-
gamento do imposto de forma parcelada, em três 
vezes, mas sem direito ao desconto de 3%.

Os valores e outras informações sobre o veí-
culo estão disponíveis na página www.fazenda.
sp.gov.br                                                    PÁGINA 2

Aluno de Pinda vence 
Olimpíada de Matemática

O estudante Wilson Ribei-
ro do Prado Junior, de Pinda-
monhangaba, conquistou pela 
terceira vez a medalha de ouro 
na Olimpíada Brasileira de Ma-
temática de 2014, realizada em 
dezembro. Desta vez ele obteve 
o ouro entre os estudantes do 
Ensino Médio na competição 
direcionada a alunos das escolas 
públicas.

Em dezembro de 2014, ao 
encerrar as atividades letivas, 
a Diretoria Regional de Ensino 
premiou o jovem da escola Pro-
fessor João Martins de Almeida 
com um notebook..

Para a dirigente regional, 
Gicele de Paiva Giudice, a me-
dalha é uma grande conquista. 
“Temos muito orgulho deste 
feito. Tanto o aluno, como seu 
professor, José Luis Camargo 
Freire, estão de parabéns pelo 
destaque e por estarem entre os 
melhores do país”, elogiou.

PÁGINA 3

Óbvio traz 
Smashing 
Pumpkins Cover

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

POSSIBILIDADE DE PANCADAS 
DE CHUVA À TARDE

23º 35º
UV 14

Fonte CPTEC/INPE Wilson Ribeiro do Prado Junior, José Luis Camargo Freire e Gicele de Paiva Giudice

SALDÃO DO 
SHOPPING TERÁ 
DESCONTOS 
DE ATÉ 50%

Cliente tenta assassinar 
dono de bar
Homem escapa da morte 
pela segunda vez

POLÍCIA

Jovem é destaque 
nacional por 
catalogar pássaros

Na página de entrevista 
desta semana, a Tribuna 
traz um pouco da história 
de Vitor Valentini, de 13 
anos, que catalogou mais 
de 100 aves em um bosque 
perto de sua casa. O meni-
no, fissurado em aves e em 
seus cantos, recentemen-
te foi um dos destaques 
brasileiros na Avistar – o 
maior evento sobre pás-

saros da América Latina 
- e faz planos para seguir 
carreira como biólogo orni-
tólogo.

Mesmo sem 100% de 
sua capacidade auditiva, 
Vitor é capaz de reconhe-
cer centenas de sons dife-
rentes dos animais e usa o 
canto das aves, gravados 
no seu celular, para atrair 
a espécie que quiser.

ENTREVISTA 6

A Cervejaria Óbvio traz 
mais um cover de bandas in-
ternacionais nesta sexta-feira 
(9), com o Smashing Pum-
pkins a partir das 23 horas.
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Concurso de bolsas ‘Progressão’

Motoristas do Vale do 
Paraíba precisam fi car 
atentos ao vencimento do 
IPVA – Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores. Em todo 
Estado, a Secretaria da 
Fazenda começou a enviar 
os avisos de vencimen-
to do IPVA 2015, porém 
mesmo que não receba, 
o proprietário pode pa-
gar diretamente no banco 
com ou sem o boleto, que 
também pode ser obtido 
no site do órgão www.fa-
zenda.sp.gov.br.

O vencimento dos car-
ros com placa fi nal 1 já é 
nesta sexta-feira (9).

Descontos e parcelas
Igual a todos os últimos 

anos, o IPVA 2015 poderá 
ser pago com desconto de 
3% à vista, em Cota Única, 
que tem vencimento jun-
tamente com a primeira 
parcela.

Outra opção é efetuar o 

pagamento do imposto de 
forma parcelada, em três 
vezes, mas sem direito ao 
desconto de 3%.

Os motoristas do es-
tado podem ainda pa-
gar o imposto de forma 
integral no vencimento 
da segunda parcela, mas 
também sem o desconto. 
Esta opção é interessante 
para os contribuintes que 
perderam o prazo da Cota 
Única e primeira parcela e 
querem se livrar dos juros 
e multas que são cobrados 
por atraso no pagamento.

As alíquotas adotadas 
em São Paulo são as se-
guintes:

- 4% do valor do veícu-
lo para automóveis movi-
dos a gasolina ou fl ex;

- 3% para veículos que 
rodam exclusivamente a 
álcool, gás ou eletricidade;

- 2% para motocicletas, 
caminhonetes cabine sim-
ples e ônibus ou micro-ô-
nibus;

- 1,5% para caminhões.
A tabela de vencimen-

tos do IPVA 2015 não so-
freu qualquer alteração. 
A primeira parcela e Cota 
Única vencem em janeiro, 
e a segunda e terceira par-
celas vencem em fevereiro 
e março, respectivamente.

O pagamento do IPVA 
2015 poderá ser efetuado 
em toda rede bancária, 
como Banco do Brasil, 
Itaú, Santander, Bradesco 
e Caixa nos guichês, ter-
minais, internet, débito 
agendado e outras formas 
que são oferecidas. Casas 
Lotéricas e Agências do 
Banco Postal (Correios) 
também recebem o im-
posto.

Dúvidas sobre Licen-
ciamento de Veículos, DP-
VAT, Seguro Obrigatório 
e outras taxas poderão ser 
esclarecidas diretamente 
com o Detran – Departa-
mento de Trânsito do Es-
tado de São Paulo.

Smashing 
Pumpkins 
Cover no Óbvio

A Cervejaria Óbvio realiza nesta 
semana várias atrações para o seu 
público.

Nesta quinta-feira (8) acontece 
o ‘Telão Rock’n Roll’ com cerveja a 
R$3,50. O evento será a partir das 
22h30. 

Na sexta-feira (9) a atração será 
a banda SmashingPumpkins Cover 
que toca pela primeira vez no Vale 
do Paraíba. O evento será a partir 
das 23 horas.

A Óbvio está situada na rua Pru-
dente de Moraes, 222, centro.

Será bem mais difícil conter a infl ação em 
2015, ainda mais se levarmos em conta a 
tendência da economia brasileira, que deve 

ter crescimento pífi o de novo.
Para agravar a situação, o mercado econômico 

não viu com bons olhos boa parte dos anúncios do 
Ministério da Fazenda sobre a arrecadação do Go-
verno para 2015. Especialistas acreditam em alta 
dos impostos, ainda mais se analisarmos o orça-
mento governamental, os gastos exorbitantes, e as 
pequenas ações já realizadas nas últimas semanas, 
como aumento nos juros da taxa Selic, elevação no 
preço na conta de energia elétrica e que também 
vai ocorrer em São Paulo com a conta de água, alta 
dos combustíveis, volta do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados – dos automóveis, den-
tre outros.

Nos supermercados a infl ação é constante e vi-
sível. Há consumidores que ‘brincam’ dizendo que 
dá entrada à saída, já há alteração no preço dos ali-
mentos.

É, neste sentido será um ano difícil, ainda mais 
com a alta do dólar, que ontem (quarta-feira, dia 
7), surpreendeu e caiu para R$ 2,69. Ufa! já é um 
alívio.

Mas, ainda tem a questão da volta às aulas e 
mensalidades mais exorbitantes. Além disso, um 
levantamento da Associação Brasileira dos Fabri-
cantes e Importadores de Artigos Escolares aponta 
aumento nos itens do material escolar.

Este ano houve alta média de 8% em compara-
ção a janeiro de 2014.

E aquela velha dica de fazer pesquisa parece não 
ser o único caminho ideal. O bom é reunir um gru-
po de paIs e montar uma comissão para que a com-
pra seja feita em conjunto. Deste modo, sim, vale a 
pena a checagem e comparação dos preços.

Com base no resultados, os pais vão à papelaria 
ou loja de artigos escolares com os preços mais bai-
xos e ainda poderão negociar desconto, facilidade 
de pagamento e outros benefícios.

Esta é a saída para ‘driblar’ a infl ação no preço 
do material, mas sobre o reajuste do transporte es-
colar, que deve girar de 8 a 20% não haverá muita 
saída.

É hora de paciência e respirar fundo.

Pagamento de IPVA começa nesta sexta-feira 

IPVA 2015 já pode ser consultado 

Motoristas do Vale do Paraíba precisam ficar atentos ao vencimento do IPVA – Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores. Em todo Estado, a Secretaria da Fazenda começou a 
enviar os avisos de vencimento do IPVA 2015, porém mesmo que não receba, o proprietário 
pode pagar diretamente no banco com ou sem o boleto, que também pode ser obtido no site 
do órgão www.fazenda.sp.gov.br. 
 
O vencimento dos carros com placa final 1 já é nesta sexta‐feira (9). 

Descontos e parcelas 

Igual a todos os últimos anos, o IPVA 2015 poderá ser pago com desconto de 3% à vista, em 
Cota Única, que tem vencimento juntamente com a primeira parcela. 

Outra opção é efetuar o pagamento do imposto de forma parcelada, em três vezes, mas sem 
direito ao desconto de 3%. 

Os motoristas do estado podem ainda pagar o imposto de forma integral no vencimento da 
segunda parcela, mas também sem o desconto. Esta opção é interessante para os 
contribuintes que perderam o prazo da Cota Única e primeira parcela e querem se livrar dos 
juros e multas que são cobrados por atraso no pagamento. 

As alíquotas adotadas em São Paulo são as seguintes: 

‐ 4% do valor do veículo para automóveis movidos a gasolina ou flex; 
‐ 3% para veículos que rodam exclusivamente a álcool, gás ou eletricidade; 
‐ 2% para motocicletas, caminhonetes cabine simples e ônibus ou micro‐ônibus; 
‐ 1,5% para caminhões. 

A tabela de vencimentos do IPVA 2015 não sofreu qualquer alteração. A primeira parcela e 
Cota Única vencem em janeiro, e a segunda e terceira parcelas vencem em fevereiro e março, 
respectivamente. 

Confira a tabela abaixo: 

TABELA DE VENCIMENTOS IPVA SP 2015 
 

Final da placa 
1ª parcela ou cota 
única com desconto 

2ª parcela ou cota 
única sem desconto 

 
3ª parcela 

Final 1  9/1/2015  11/2/2015  11/3/2015 
Final 2  12/1/2015  12/2/2015  12/3/2015 
Final 3  13/1/2015  13/2/2015  13/3/2015 
Final 4  14/1/2015  19/2/2015  16/3/2015 
Final 5  15/1/2015  20/2/2015  17/3/2015 
Final 6  16/1/2015  23/2/2015  18/3/2015 
Final 7  19/1/2015  24/2/2015  19/3/2015 
Final 8  20/1/2015  25/2/2015  20/3/2015 
Final 9  21/1/2015  26/2/2015  23/3/2015 
Final 0  22/1/2015  27/2/2015  24/3/2015 

 

Não há como fugir

Comissão de pais pode obter 
desconto no material escolar

Saldão de Natal do Shopping

Com as festas de Fim de Ano, o shopping recebeu, em dezembro, um público 40% maior na comparação com 
os meses anteriores. Agora, o empreendimento prepara o “Saldão de Natal Pátio Pinda”.

Nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, as lojas do empreendimento estarão com descontos que podem chegar a 50%. 
“Serão três dias de excelentes ofertas. Nossas expectativas são positivas e queremos proporcionar mais essa 
grande oportunidade aos nossos clientes”, destaca o gerente geral do Shopping, Adriano Nogueira.

As unidades de Pindamo-
nhangaba e Taubaté do colégio 
e curso Progressão estão com 
vagas abertas para o concurso 
de bolsas para turma Medicina, 
Extensivo Manhã e Extensivo 
Noite 2015. Podem participar 
até 600 candidatos, que têm até 
o dia 20 de janeiro para se ins-
crever pelo site www.progres-
sao.com.

A prova será realizada na 
quarta-feira, 21 de janeiro, às 
19 horas, nas duas unidades. 
No ato da inscrição, o candidato 
deverá optar se fará a prova em 

Pinda ou Taubaté.
O candidato deverá compa-

recer 30 minutos antes do ho-
rário previsto para o início da 
prova, munido de caneta azul 
ou preta, lápis e borracha, além 
do documento de identidade. 
Não será permitido o uso de 
calculadora.

O resultado será divulgado, 
em data a ser informada no dia 
da prova, exclusivamente na 
recepção da escola. Serão con-
cedidos descontos, que poderão 
chegar a até 100%, conforme a 
classifi cação dos candidatos.

Divulgação

Divulgação
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Estudante conquista medalha 
de ouro, pela terceira vez, na 
Olimpíada de Matemática

Homem 
esfaquea 
dono de bar 

Um homem foi preso 
na noite do último do-
mingo (4), após esfaque-
ar o dono de um bar no 
bairro Araretama.

Segundo informações 
da Polícia Militar, o clien-
te fugiu após o crime. 
Uma equipe da polícia 
que realizava patrulha-
mento no bairro foi infor-
mada do caso e começou 
as buscas. O homem foi 
encontrado logo depois, 
quando tentou fugir. Ele 
estava com manchas de 
sangue na roupa e con-
fessou ter esfaqueado o 
dono do bar após uma 
briga.

Diante dos fatos, o 
criminoso foi conduzi-
do ao Distrito Policial e 
permanece à disposição 
da Justiça. A vítima foi 
conduzida ao Pronto-So-
corro e permanece em 
observação.

Tentativa de 
homicídio 
no Laerte 
Assumpção

Um jovem de 18 anos 
foi vítima de um crimi-
noso na tarde da últi-
ma quarta-feira (6), no 
bairro Laerte Assumpção, 
Distrito de Moreira César.

Segundo informações 
da polícia, o rapaz cami-
nhava pela rua Geraldo 
Luiz dos Santos, quando 
o criminoso desceu de um 
carro armado e efetuou 
dois disparos que acer-
taram-lhe os glúteos e a 
coxa direita. Socorrida 
e encaminhada para a 
Unidade Mista do bair-
ro, a vítima recebeu os 
primeiros atendimentos 
e, em seguida, foi trans-
ferida ao Pronto-Socorro 
do município

A vítima disse que es-
tava indo cortar o cabelo 
na hora do crime. Ficou 
constatado que esta foi 
a segunda tentativa de 
homicídio contra a mes-
ma pessoa. O caso está 
sendo investigado. 

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

o estudante do ensino Mé-
dio, Wilson ribeiro do Prado 
Junior, de Pindamonhangaba, 
conquistou a medalha de ouro 
na 10ª edição da oBMeP – 
olimpíada Brasileira de Mate-
mática das escolas Públicas de 
2014. este foi o terceiro ouro 
de Wilson, que também obteve 
o prêmio em 2012 e 2013. 

desta vez ele foi um dos 
13 alunos da rede estadual 
de ensino que conseguiram o 
ouro na competição entre es-
tudantes do ensino Médio. 

em todo o estado, mais de 
3,5 milhões de alunos das es-
colas estaduais participaram 
da competição e conquistaram 
797 medalhas em três níveis de 
competição.

no primeiro nível, que con-
templa alunos do 6º ao 7º ano 
do ensino Fundamental, foram 
19 medalhas de ouro, 53 de pra-
ta e 252 de bronze. o segundo 
nível, composto por alunos do 
8º ao 9º ano conseguiu 18 me-
dalhas de ouro, 65 de prata e 197 
de bronze. Já o terceiro nível, 
voltado para alunos do ensino 
Médio, categoria em que Wilson 
Junior competiu, distribuiu 13 
medalhas de ouro, 80 de prata e 
100 de bronze.

Premiado
em dezembro, ao encerrar as 

atividades letivas, a diretoria de 
ensino região Pindamonhan-
gaba premiou o estudante com 
um notebook, pelo destaque na 
olimpíada. Wilson Junior es-
tuda na ee Prof. João Martins 
de Almeida. seu professor, José 
luis Camargo Freire, também 
ganhou um notebook da direto-
ria de ensino.

Para a dirigente regional de 
ensino, Gicele de Paiva Giudice, 
a medalha é uma conquista im-
portante. “A diretoria de ensino 
tem muito orgulho dessa con-
quista. Tanto o aluno, como o 
professor estão de parabéns pelo 
destaque e por estarem entre os 
melhores do país”, ressaltou.

polícia

SObrE a 
OliMpíada

O objetivo da Olimpía-
da Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas 
é estimular o estudo da 
matemática e revelar 
talentos na área. A com-
petição é promovida pelos 
ministérios da Educação 
e da Ciência e Tecnologia 
e realizada pelo Impa 
– Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplica-
da e pela SBM – Sociedade 
Brasileira de Matemática.

Em todo o Brasil, par-
ticipam da competição 
18 milhões de estudantes 
matriculados entre o 6º 
ano do Ensino Fundamen-
tal e a 3ª série do Ensino 
Médio.

Ao todo, em 2014 foram 
premiados no país 6.501 
alunos com medalhas, 
sendo 501 de ouro, 1,5 mil 
de prata e 4,5 de bronze. 
Além disso, 42.043 foram 
premiados com menções 
honrosas. Os medalhistas 
serão convidados a par-
ticipar do Programa de 
Iniciação Científica, que 
acontecerá em 2015.

Tricampeão
O tricampeão Wilson é filho 

de Wilson ribeiro do Prado e 
Jaqueline dos santos nunes. 
Tem duas irmãs, larissa e Mi-

chele, que também são boas 
estudantes, mas em matemá-
tica, não tanto como ele. signo 
de aquários, torcedor do Corin-
thians, como lazer gosta de ler e 

informática e está aprendendo, 
sozinho, a fazer programas de 
computador. A família o incen-
tiva bastante, o pai também gos-
ta muito de matemática.

Wilson Ribeiro do Prado, seu filho Wilson medalhista na Olimpíada, Gicele de Paiva 
Giudice, o professor José Luis Camargo e o professor Tiago Nazaré Costa - diretor do 
Núcleo de Tecnologia da Regional de Ensino

Wilson e a medalha de ouro

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Esta é a terceira medalha de ouro de Wilson, que no ano 
passado foi premiado pela presidente Dilma Rousseff



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

Pindamonhangaba 8 dE JanEiro dE 2015Tribuna do Norte4

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Cal

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

Vereador Fel ipe César

Vereador Toninho 

da FarmáCia esTá 

sol iC iTando ao 

deparTamenTo 

de obras a 

real ização de 

ações preVenTiVas 

Com objeT iVo de 

eV iTar TransTornos 

e alagamenTos 

Como rua dirCe 

da glória bueno 

(FoTo abaixo)

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) faz um balanço 
das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014 e diz que o 
resultado foi altamente positivo. 
“Durante todo o ano procuramos 
trabalhar representando, com 
carinho e muita competência, os 
munícipes que nos escolheram. 
Não tivemos dificuldade com o 
prefeito, pois ele sempre esteve 
com as portas abertas para o Le-
gislativo. As nossas iniciativas 
eram por interesse da comuni-
dade e quem ganhou com isso, 
realmente, foi a população”. 

Janio Lerario diz
que balanço do trabalho 
em 2014 é positivo

Vereador reafirma que LegisLatiVo
e executiVo atuaram em conjunto

em benefício da popuLação

Janio Lerario disse, ainda, 
que acredita que “a nova Mesa 
Diretora da Câmara, eleita para 
o próximo o biênio 2015-2016 
deverá traçar boas metas de 
trabalho, pois são parlamentares 
que estão comprometidos com 
uma boa administração em prol 
da cidade”. Janio reafirmou que 
“com respeito, diálogo e compa-
nheirismo é possível desenvol-
ver um bom trabalho. Agradeço a 
todos que nos auxiliaram nestes 
dois anos e desejo um Feliz Natal 
e muitas realizações positivas 
para o ano de 2015”.

Vereador janio ardiTo lerario
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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O vereador Toninho Far-
mácia (PDT) solicita ao 
Departamento de Obras a 
realização de ações preven-
tivas com objetivo de evitar 
transtornos com a temporada 
de chuvas.

Esta ação é necessária pois 
segundo previsões, a estia-
gem que atinge nossa região 
está prestes a acabar e no ve-
rão estão previstas chuvas em 
excesso no nosso município, 

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias em vias 
para evitar alagamentos

por isso, a realização de ações 
preventivas como limpeza e 
desobstrução de bocas de lobo 
e galerias de águas pluviais 
ajudam a cidade a se preparar 
para a temporada das chuvas.

O vereador cita como 
exemplo uma rua localizada 
no bairro do Bosque, que sem-
pre quando ocorre uma chuva 
mais forte acaba alagada 
provocando transtornos aos 
moradores da comunidade.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) começa 
o ano desejando ao Presiden-
te e toda a mesa Diretora da 
nossa Câmara Municipal e 
ao Prefeito e toda sua asses-
soria que realizem um bom 
trabalho em 2015.

Cal espera que o ano 
que está se iniciando, possa 
ser positivo para a nossa 
população e que ela seja 
beneficiada com bom aten-
dimento médico, com maior 
e melhor segurança para que 
possam usufruir do direito 
de ir e vir e de viver com 
mais tranquilidade, melhor 
qualidade de ensino para 
nossas crianças para que, no 
futuro, possam ser pessoas 
capacitadas e bem formadas 
para conduzir nossa cidade 
rumo ao progresso e melho-
res condições de vida. 

Cal fez um balanço do 
ano que se findou e disse 
que muitas coisas positiva 

Cal considera que 2014 
foi positivo e prevê muitas 
realizações em 2015

aconteceram, como por 
exemplo, a construção do 
Pronto Socorro Infantil 
(prestes a ser inaugurado); a 
construção de várias quadras 
poliesportivas; a reestrutu-
ração do novo contrato do 
convênio com a Santa Casa; 
a construção de várias Cre-
ches Municipais; o início 
da construção das UPAs; a 
entrega da nova Ponte do 
Pasin-Mantiqueira; o início 
da Atividade Delegada; a 
instalação do Poupatempo; a 
construção da Alça de Aces-
so do Viaduto das Campinas 
e a implantação do SAMU 
que será um dos maiores 
ganhos para a população 
De Pindamonhangaba e do 
Distrito de Moreira César 
em matéria de Saúde, pois 
vai desafogar o nosso Pronto 
Socorro e vai dar maiores 
condições de vida as pessoas 
em casos de emergência. 
“Além de tudo isso, muitas 

outras obras estão 
programadas para 
2015. Estarei acom-
panhando e fiscali-
zando atentamente 
tudo isso”, salien-
tou o vereador Cal.

O vereador Felipe César 
- FC, conseguiu levar a rede 
coletora de esgotos até o bairro 
da Cruz Pequena. Agora, Fe-
lipe inicia sua luta para levar 
a rede coletora de esgotos 
também para o bairro do Bom 
Sucesso. “Temos que oferecer 
condições para que o homem 
do campo, o trabalhador rural, 
tenha todos os benefícios da 
cidade, com uma rede de água, 
esgoto e energia elétrica. A 
maioria dos bairros rurais já 
conta com a energia elétrica e 
água, agora queremos o esgo-
to para que tenham melhores 
condições de vida”, enfatiza 
o vereador Felipe César – FC.

Felipe César – FC reitera 
a construção de uma
rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César – 

FC (PMDB) reitera ao Prefeito 
a realização de estudos para 
viabilizar a construção de 
uma rodoviária interestadual 
às margens da Rodovia Pre-
sidente Dutra. Em sua 
justificativa, o vereador 
alega que a atual rodovi-
ária, construída há mais 
de 30 anos é pequena e 
não comporta a entrada 
de mais empresas com 
novas linhas de ônibus. 
A construção de uma 
outra, mais moderna, 
com mais guichês e pla-
taformas, à beira da Via 
Dutra, vai proporcionar 
que novas empresas e 
novas linhas possam 
ser criadas e atendidas, 
principalmente ligando 
as regiões norte e sul do 
Brasil, permitindo que 
Pindamonhangaba possa 
ter ligações com outras 

O vereador Professor Eric (PR) confirma e comemora 
mais uma etapa no desenvolvimento de nossa cidade: os 
moradores do bairro Vitória Park receberam no dia 22 de 
dezembro de 2014 as primeiras correspondências em suas 
casas. Segundo o vereador, o bairro tem mais de 15 anos 
e não contava com os serviços da Empresa Brasileira dos 
Correios e Telégrafos (ECT).

Após Audiência Pública realizada no dia 14 de agosto 
do ano passado, no plenário da Câmara dos Vereadores e 
presidida pelo vereador Professor Eric, foi iniciada uma 
série de ações para viabilizar mais este beneficio para os 
moradores. O vereador visitou todas as casas, rua por rua, 
conscientizando os moradores a regularizarem a numeração 
de suas residências e instalando a “caixa receptora” para 
que os serviços tivessem início. No dia 20 de dezembro foi 
feita a última vistoria no local, com a presença de técnico 
da Prefeitura, dos Correios e com a participação do vereador 
Professor Eric. “É com grande satisfação de dever cumprido 
que agradeço a Deus e aos moradores que cooperaram para 
mais esta conquista”, enfatizou o vereador Professor Eric.  

Parque das Palmeiras, Oliveiras e Shangri-lá
O mesmo trabalho realizado no Vitória Park está sendo 

feito em outros bairros da cidade, como é o caso do Par-
que das Palmei-
ras, Oliveiras e 
Shangri-lá. Na 
área rural, o ve-
reador Professor 
Eric está tra-
balhando muito 
para instalação 
de uma Caixa 
Postal Comu-
nitária (CPC), 
que possibilitará 
a chegada das 
correspondên-
cias nos bairros 
mais afastados do centro de Pindamonhangaba, “Estamos 
aguardando o envio do relatório das irregularidades do 
bairro Parque das Palmeiras por parte dos Correios. Com 
o relatório em mãos e o apoio da comunidade, não medire-
mos esforços para que, em breve, esse bairro também seja 
atendido no menor tempo possível”, comentou o vereador 
Professor Eric.  

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Professor Eric confirma: 
Vitória Park recebe 
serviços dos Correios

O vice-presidente 
da Câmara de Pinda-
monhangaba, vereador 
Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) 
participou na manhã 
desta terça-feira, dia 6, 
da cerimônia de passa-
gem de Comando do 2º 
Batalhão de Engenha-
ria de Combate -“Bata-
lhão Borba Gato”. Na 
oportunidade, o Coronel Maurí-
cio Máximo de Andrade passou 
o comando ao Tenente Coronel 
Rogério Caum. Prestigiaram a 
solenidade autoridades civis, 
militares e convidados. 

Durante o evento foi realizada 
a inauguração do retrato do ex-
comandante Coronel Maurício 
na galeria de comandantes, que 
foi envolvida por muita emoção, 
principalmente do ex-comandan-
te, que comandou o Batalhão nos 
últimos dois anos, com bravura 
e honradez. Em seguida, os 
presentes acompanharam a ce-
rimônia e o desfile da tropa de 
soldados, da banda marcial e dos 
veículos do Exército. O evento foi 
encerrado com um coquetel aos 
convidados. Na oportunidade, o 
vereador Magrão homenageou 
o ex-comandante Coronel Mau-

Magrão participa de cerimônia 
de passagem de Comando do 
“Batalhão Borba Gato” 

“Vereador presta homenagem ao 
ex-comandante com a entrega de cartão de prata”

rício Andrade com a entrega de 
um cartão de prata, pela condução 
rigorosa e segura da tropa do 2º 
“Batalhão Borba Gato” e, por 
sua atuação participativa junto 
a sociedade de Pindamonhan-
gaba. Magrão destacou que o 
Coronel Maurício, no comando 
do batalhão, foi um grande líder, 
que soube conduzir sua tropa 
de acordo com os preceitos do 
Exército e, ao mesmo tempo, 
sempre se colocou à disposição 
desta Câmara de Vereadores. 
“Tenho profunda admiração pelo 
Exército, pelo valor das pessoas 
que por aqui passaram e aqui 
deixaram marcas pela amizade 
e pelas ações realizadas em prol 
da população, assim como fez 

o Comandante, Coronel 
Maurício Andrade, ao qual 
desejo sucesso em sua nova 
empreitada”, conclui o ve-
reador Magrão.

Vereador magrão, o homenageado, 
Cel. mauríCio máximo de andrade e 
o senhor Fernando prado rezende

Cerimônia no “baTalhão 
borba gaTo”: Coronel 
mauríC io máximo de andrade 
passou o Comando ao TenenTe 
Coronel rogério Caum

Felipe César – FC 
pede rede coletora de 
esgotos no Bonsucesso

cidades e capitais do país. 
“Nossa cidade cresce a cada 
dia, e a Dutra está cada vez 
mais próxima. Desta forma, 
uma rodoviária às margens 
desta rodovia, vai facilitar no-
vas linhas e novas empresas”.

Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César 

– FC  encaminhou ao pre-
feito Vito Ardito um pedido 
reiterando a realização de 
estudos e providências para a 
implantação de um Hospital 
Municipal, para atender a 
região do Distrito de Moreira 
César.

De acordo com o vereador, 
é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita de 
melhorias, conforme relatado 
pela própria população desta 
importante região do muni-
cípio.
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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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração

Edital MATINÊ – Carnaval 2015
Abertura das inscrições para vendedor ambu-
lante para trabalhar no MATINÊ NO QUAR-
TEL, no(S) dia(S):
13 de Fevereiro no período noturno;
14,15 e 16 de Fevererio, no período da tarde.
   PERÍODO  DAS  INSCRIÇÕES:
 - INÍCIO :  12/JAN/2015
 - TÉRMINO :  30/JAN/2015
*Obs.:  Poderá ser montado Barracas com 
tamanho máximo de 4(quatro metros qua-

drados) e é permitido somente venda de sal-
gados, doces, refrigerantes, água, sucos e 
bebida alcoólica somente “CERVEJA”.  Não 
poderá ter vasilhames de vidro no local, so-
mente em Latas.
Documentos necessários para Inscrição:
Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endere-
ço que resida no município de Pindamonhan-
gaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 09 a 13 de 
Fevereiro 2015

Gastão José Schmidt
Gerente de Fiscalização

LICENÇA DA CETESB

VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que requereu 
na CETESB a Licença Prévia para Fabricação de outros produtos químicos inor-
gânicos não especificados anteriormente à Avenida Dom João VI nº 600 Parque 
Empresarial Santa Rita – Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 288/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 288/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos de cozinha 
para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, a Au-
toridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLO-
GA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): Sivoneide 
Alencar da Silva (05); Waldir G. da Silva Industrial EPP (04). Itens fracassados: 01 e 02. Item 
impróspero: 03
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 380/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 380/14, que cuida de “Aquisição de bomba aplicação, Pul-
verizador agrícola modelo jacto JP75, peças para equipamento agrícola aplicação Pulverizador 
agrícola e pulverizador costal, faca (lâminas) para uso no perfurador de solo, brocas para uso do 
perfurador de solo e equipamentos para uso em obras e manutenções”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da 
empresa (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10).
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 386/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 386/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos de co-
zinha para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra em favor das empresas (itens/preços R$): Comercial Licitop Ltda. EPP (03 – 1.773,75); Inox-
cook Comercial Ltda. (01 – 3.262,22); Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. (05 – 
2.730,00; 06 – 3.994,00); Sivoneide Alencar da Silva EIRELI (02 – 4.012,75). Item fracassado: 04.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 351/2014 de “Aquisição de móveis hospitalares para 
diversas unidades de saúde, por um período de (12) meses”, foi elaborada a Ata para Registro 
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 18/12/2014: 

ATA nº 229/2014 Empresa: CIRURGIVA IZAMED LTDA EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 2.003.004.002225 - MACA/DIVÃ FIXO COM 
CABECEIRA REGULÁVEL 
Suporte para lençol descartável Estrutura tubular em 
aço de 1 e ¼ Acabamento em pintura eletrostática. 
Estofado em espuma de alta densidade com 
revestimento em courvin; Cabeceira regulável Pés 
removíveis 

SANTA LUZIA 320,00 100 

02 PC 2.020.002.013450 - ESCADINHA TUBULAR 02 
DEGRAUS EM AÇO 
Construída em tubo de aço redondo Pintura 
eletrostática Degraus em madeira compensado 
revestidos com material sintético antiderrapante Pés 
com ponteiras em PVC Dimensões 40x34x40cm 
(CxL x H) - aproximadamente 

SANTA LUZIA 67,00 100 

* Publicar 01 Vez 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.151, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 

Estabelece o processo de discussão e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Pindamo-
nhangaba – PMUP – e designa Comissão Coordenadora.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
Considerando o disposto no art. 18 da Lei Federal 12.587/12, que são atribuições do Município, 
planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana,  bem como promover a regulamenta-
ção dos serviços de transporte urbano e capacitar pessoas e desenvolver as instituições vincula-
das à política de mobilidade urbana do Município;
Considerando que os §§ 3º e 4º do art. 24 da Lei Federal 12.587/12 estabelecem o prazo de 
três anos, a partir da promulgação da mesma, para os municípios elaborarem seus Planos de 
Mobilidade Urbana; e
Considerando também que a Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade determina no inc. II 
do art. 2º que a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano terão como uma das diretrizes gerais a gestão democrática por meio 
da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da co-
munidade.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhan-
gaba – PMUP que se iniciará com a publicação do presente Decreto e do Edital de Divulgação.
Art. 2º O PMUP deverá tratar dos seguintes aspectos da mobilidade urbana: os serviços de trans-
porte público coletivo; a circulação viária; as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; a 
acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; a integração dos modos 
de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; a operação e o disciplina-
mento do transporte de carga na infraestrutura viária; os pólos geradores de viagens; as áreas 
de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; as áreas e horários de acesso e 
circulação restrita ou controlada; os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte 
público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e a sistemática de avaliação, revisão e 
atualização periódica do PMUP em prazo não superior a 10 (dez) anos.
Art. 3º A Comissão Coordenadora será composta pela Secretaria de Planejamento, que presidirá 
seus trabalhos, Secretaria de Obras e Serviços, através do Departamento de Trânsito; Secretaria 
de Assuntos Jurídicos; Secretaria de Governo; Secretaria de Relações Institucionais e Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, cujos secretários indicarão os respectivos representantes.
Parágrafo único.  A coordenação tomará as providências para disponibilizar informações sobre 
o tema, bem como os meios para a coleta de sugestões e propostas, presencialmente e/ou pela 
internet, e através de reuniões temáticas, consultas e pesquisas.
Art. 4º A coordenação convidará os órgãos técnicos externos e as entidades representativas da 
sociedade para participar do processo e constituirá os grupos de trabalho que entender necessá-
rios para o bom andamento dos trabalhos.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE PINDAMONHANGABA

O Município de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Planejamento, estabelece a partir 
desta data o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba – 
PMUP, em obediência à Lei Federal nº 12.587/12- Lei da Mobilidade Urbana, e de acordo com o  
Decreto nº 5.151, de 29 de dezembro de 2014.
Conforme determina o Estatuto da Cidade a elaboração de planos municipais deve prever e 
propiciar a participação efetiva de todos os segmentos da sociedade para que façam suas contri-
buições ao processo de discussão e ao conteúdo final.
Serão realizadas reuniões técnicas, oficinas participativas e audiências públicas abertas aos 
munícipes e instituições interessadas conforme calendário apresentado no Anexo deste Edital.
As reuniões técnicas serão realizadas no auditório da Prefeitura, situado na Avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso nº 1400, 1º andar, Centro, Pindamonhangaba.
Os locais das audiências públicas e oficinas participativas serão divulgados na página da Pre-
feitura na internet e no jornal Tribuna do Norte, com antecedência mínima de uma semana da 
data de realização.
Sugestões, propostas, informações e contatos deverão ser feitos na Secretaria de Planejamento, 
pelo e-mail mobilidade@pindamonhangaba.sp.gov.br, pelo telefone (12) 3644.5800 ou acessan-
do o formulário próprio na página da Prefeitura na internet www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2014.

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

JRegistrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO 
 PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE PINDAMONHANGABA 

  Temas  Data  Horário 
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e 
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do

 d
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Situação institucional e legal vigente 
Avaliação do Plano Diretor 

13/01/2015 
terça 

8:30 às 11:00 

Sistema viário 
14/01/2015 

quarta 
8:30 às 11:00 Sistema ferroviário 

Sistema cicloviário 

Trânsito de pedestres 

15/01/2015 
quinta 

8:30 às 11:00 
Transporte coletivo 

Transportes especializados de passageiros 

Estacionamento regulamentado 

Trânsito 

16/01/2015 
sexta 

8:30 às 11:00 
Transporte de cargas 

Transporte hidroviário 

Transporte aéreo 

Reuniões 
participativas 
(diagnóstico). 

Moreira Cesar ‐ Tema aberto 
21/01/2015 

quarta 
18:00 às 21:00 

Araretama ‐ Tema aberto 
22/01/2015 

quinta 
18:00 às 21:00 

Audiência 
Pública 

Apresentação e discussão do diagnóstico 
05/02/2015 

quinta 
17:30 às 21:30 
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Diretrizes gerais e conceituais 

24/02/2015 
terça 

8:30 às 11:00 
Sistema viário 

Sistema ferroviário 

Sistema cicloviário 

Trânsito de pedestres 

25/02/2015 
quarta 

8:30 às 11:00 
Transporte coletivo 

Transportes especializados de passageiros 

Estacionamento regulamentado 

Trânsito 

26/02/2015 
quinta 

8:30 às 11:00 
Transporte de cargas 

Transporte hidroviário 

Transporte aéreo 

Legislação e regulamentos  27/02/2015 
sexta 

8:30 às 11:00 
Organização Institucional 

Reuniões 
participativas  
(propostas) 

Cidade Nova ‐ Tema aberto 
04/03/2015 

quarta 
18:00 às 21:00 

Centro ‐ Tema aberto 
05/03/2015 

quinta 
18:00 às 21:00 

Audiência 
Pública 

Apresentação e discussão das propostas 
12/03/2015 

quinta 
17:30 às 21:30 

Prazo final para recebimento de críticas, sugestões e propostas ‐ 16/03/2015 – segunda. 

Obs.: Os locais das atividades serão informados brevemente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.140, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 898.000,00 (Oitocentos 
e noventa e oito mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, 
classificados nas seguintes dotações:

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.10  Gabinete do Secretário 
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (67)        R$   23.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (68)                                R$   15.000,00

05.30  Departamento de Agricultura 
2019   Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (83)        R$   18.000,00

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

06.20  Departamento de Projetos e Obras Públicas
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (115)      R$   19.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (116)                              R$   13.000,00

06.40  Departamento de Planejamento 
2019   Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (130)      R$   32.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (131)                              R$     9.000,00

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.10  Gabinete do Secretário
2004  Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0005.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (145)             R$     1.000,00

07.20  Departamento de Comunicação
2007  Manutenção de Comunicação
04.131.0024.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (151)             R$     3.000,00
07.40  Departamento de Meio Ambiente 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (154)      R$   49.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.10  Gabinete do Secretário
2019   Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (178)      R$   22.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (179)                              R$   20.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (180)      R$      4.000,00

08.20  Departamento de Obras e Viação
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (184)      R$  200.000,00
2008  Manut. da Adm. de Obras e Serviços
15.451.0007.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (186)             R$     3.000,00

08.40  Departamento Municipal de Trânsito
2019   Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (200)      R$    41.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

09.10  Gabinete do Secretário 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (233)      R$   20.000,00

09.20  Departamento de Finanças
2004   Manut. da Administração de Órgãos Afins 
04.123.0005.5           4.4.90.93 – Indenizações e Restituições (248)                    R$   22.000,00

09.30  Departamento de Licitação e Compras
2019              Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (256)      R$      5.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.50  Departamento de Informática
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (303)      R$      1.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL

11.11  Fundo Municipal de Saúde/ Gestão 
2025   Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.301.0020.1           3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil (313)                            R$   50.000,00

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
10.301.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (316)      R$   69.000,00

11.13  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (336)                             R$      3.000,00

11.14  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Farmacêutica
2036  Manutenção Atenção Básica
10.301.0020.5           3.3.90.32 – Material, Bem ou Serv. Distr. Gratuita (345)   R$ 100.000,00
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1           3.3.90.32 – Material, Bem ou Serv. Distr. Gratuita (347)   R$   12.000,00
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
10.303.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (350)      R$   28.000,00
10.303.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (352)                              R$     3.000,00

11.15  Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
10.305.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (359)      R$      3.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.20  Departamento de Administração da Educação 
2019   Manutenção da Folha de Pagamento 
12.361.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (383)                              R$     3.000,00

15.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

15.10  Gabinete do Secretário 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (540)      R$      2.000,00

16.00 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

16.00  Secretaria de Relações Institucionais 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (560)      R$   72.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (561)                              R$   27.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (562)      R$      6.000,00

Art. 2º       Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das se-
guintes dotações orçamentárias: 

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.20  Departamento de Comunicação 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (147)       R$    5.000,00
07.40  Departamento de Meio Ambiente
2038  Manutenção do Meio Ambiente
18.541.0023.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (159)             R$     4.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.20  Departamento de Obras e Viação
2019   Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (183)                              R$   10.000,00

08.30  Departamento de Serviços Municipais
2019   Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (190)      R$  110.000,00
2033  Manutenção/ Transporte/ Oficina
26.782.0007.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (196)                             R$      3.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

09.20  Departamento de Finanças  
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (240)       R$     3.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.30  Departamento de Recursos Humanos  
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (286)      R$ 135.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (287)                              R$   29.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (288)      R$     8.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.11  Fundo Municipal de Saúde/ Gestão
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0020.1           3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (315)         R$    12.000,00

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB) 
1023  Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10.301.0020.5           4.4.90.51– Obras e Instalações (321)                                  R$   22.000,00

11.13  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.5           3.3.90.30 – Material de Consumo (335)                             R$  100.000,00

11.40  Departamento de Assistência Social de Moreira César
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
08.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (375)      R$   30.000,00
08.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (376)                              R$   23.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.20  Departamento de Esportes  
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.13 – Obrigações Patronais (464)                              R$   49.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (465)      R$  354.000,00

15.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

15.30  Departamento de Habitação 
2019  Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (552)      R$     1.000,00

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

Shopping divulga programação 
de férias para as crianças
Neste período de 

férias, o Shopping 
Pátio Pinda preparou 
uma série de ativida-
des para as crianças. 
As atrações aconte-
cem ao longo dos três 
primeiros meses de 
2015, incluindo even-
tos gratuitos, como 
a oficina de culinária 
voltada às crianças.

Desta quinta-feira 
(8) a 8 de março, es-
tará em ação o Play 
Show (brincadeiras 
pagas), que reunirá 
três atividades: carri-
nho bate-bate, auto-
rama  e o Super Jump. 
De 9 a 31 de janeiro, o 
shopping recebe ain-
da o Nham Nham, um 
evento infantil vol-
tado à culinária. Em 
um ambiente mobi-
liado de acordo com 
o tema, as crianças 
desenvolvem o prazer 
de cozinhar. Diver-
sas oficinas gastronô-
micas vão envolver a 
garotada, que poderá 
aprender a fazer cones 
de chocolate e biscoi-
tos amanteigados.  O Nham Nham é um evento infantil voltado à culinária
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O episódiO
O pai de Vitor criava cavalos 

e o menino estava com ele, ca-
minhando pela fazenda, quan-
do avistou um pequeno pardal 
preso em uma teia de aranha. 
O garoto classificou aquela cena 
como “desagradável” e pediu 
ajuda ao pai a fim de acabar com 
aquilo. Foi assim que sentiu seu 
gosto por aves “aflorar”.

Mudança
Um belo dia, a família decidiu 

mudar da fazenda para um local 
mais próximo do centro, obje-
tivando uma melhor qualidade 
de vida, que já havia enfrentado 
várias dificuldades devido a dis-
tância, principalmente quando 
a mãe de Vitor estava grávida 
da filha mais nova. Como eram 
muitas as atividades dos filhos: 
escola, inglês, natação, eles de-
cidiram morar em um condomí-
nio.

iníciO da ObservaçãO
Todo condomínio ou espaço 

residencial deve ter uma área 
verde de preservação. No caso 
do condomínio para onde Vitor 
mudou não é diferente. E foi 
esse o local em que ele come-
çou a desenvolver sua “pesqui-
sa”. Em 2012, ele iniciou uma 
espécie de catálogo de todas as 
aves que o local abriga, além da-
quelas que apenas estão de pas-
sagem. Naquele ano, foram 42 
registros.

Sempre anotava tudo em seu 
caderno e, muitas aves as quais 
não conhecia, ele pesquisava 
na internet em sites específicos 
até encontrar. Começou a fazer 
registros fotográficos também 
(recentemente, ganhou uma câ-
mera profissional de presente 
para aprofundar seus estudos). 
Em 2013, ele contava com 63 
espécies e em 2014, já foram 
107. Sua meta é chegar a 115 es-
pécies.

“A observação é uma prática 
gostosa. Existem aves em qual-
quer lugar, inclusive na cidade. 
O lugar onde não há registro de 
aves é preocupante, porque não 
se trata de um problema especí-
fico, mas sim, de todo um ecos-
sistema”, explica. E completa: 
se você gosta, você acaba sendo 
feliz em qualquer lugar”.

AlçAndo voo: 

vitor valentini ministra 
palestra no Avistar Rio e fala 
da paixão pela ornitologia

AnA CAmilA CAmpOs
* **

Em uma manhã 
agradável de um dia 
qualquer de dezem-
bro, Vitor bernardes 
Valentini caminha 

pelo bosque do condomínio 
onde mora, enquanto conta um 
pouco de suas experiências e, 
ao mesmo tempo, ainda conse-
gue prestar atenção nas aves 
que estão cantando, mesmo 
não tendo 100% de sua capaci-
dade auditiva.

Só por aí já dá para imagi-
nar o tamanho da paixão que 
ele nutre pela natureza, mais 
especificamente, pelas aves. 
em seu celular, a maioria dos 
áudios se resume a sons de di-
ferentes espécies de pássaros, 
que ele sabe reconhecer sem 
pestanejar. inclusive, durante o 
passeio, por diversas vezes ele 
“chama” algumas delas utilizan-
do essas gravações.

Tudo isso se torna ainda 
mais surpreendente quando se 
trata de um garoto de 13 anos. 
ele, que nasceu/cresceu em um 
sítio em moreira César, sempre 
gostou de animais, mas come-
çou a desenvolver uma paixão 
específica pelas aves aos cinco 
anos, com o início da observa-
ção.

TrajeTória
Diante de tantos avanços e 

paixão, em 2013 ele começou a 
participar de eventos específicos 
relacionadas ao gosto que nutre. 
Além de cursos de observação 
com profissionais, como a equi-
pe do Biomas Naturais, come-
çou a acompanhar as edições do 
Avistar: o principal evento de ob-
servação de aves no país. inclui 
palestras, oficinas fotográficas, 
exposições e passeios de obser-
vação de aves. no início de 2014, 
foi pela primeira vez à edição do 
Avistar em são paulo e lá, conhe-
ceu muitas pessoas. Uma delas 
foi o ornitólogo luciano lima, 
que ficou impressionado com o 
garoto e o convidou para partici-
par de um evento em paraty-RJ, 
onde haveria observação e uma 
série de workshops. Acompa-
nhado da mãe, ele não perdeu 
a oportunidade. Na ocasião, em 
meio às trilhas, lima notou a 
habilidade de Vitor e o convidou 
para realizar uma palestra na 
edição seguinte do Avistar, que 
aconteceria no Rio de Janeiro no 
início de dezembro.

te traçado: Vítor quer cursar 
biologia/ornitologia na Usp – 
Universidade de são paulo ou, 
até mesmo, na Universidade de 
Cornell, nos Estados Unidos, 
que possui um grande laborató-
rio do segmento.

“meu desejo é incentivar 
crianças e mudar, de certa for-
ma, a vida delas. Certas coisas 
levamos para o resto da vida. 
Se aquele pardal não estives-
se lá (quando era criança), eu 
não seria o que eu sou hoje. 
meu desejo não é o de mudar o 
mundo, mas fazer com que as 
pessoas enxerguem a nature-
za”, conclui.

Esse é apenas o começo de 
uma carreira que tem tudo para 
alçar voos ainda mais altos.

Vítor exibe uma espécie de besouro, além de sua coleção de livros, insetos e esqueletos de aves

Vitor comemora sua primeira participação no Avistar

avisTar riO 2014
Antes do evento, Vitor tinha 

apenas realizado uma palestra 
em sala de aula para alunos da 
escola onde cursava o 8° ano 
do Ensino Fundamental, com a 
temática “mata Atlântica”. Ele 

conta que ficou bem nervoso 
mas que, no fim, deu tudo certo. 
“Eu terminei a semana de pro-
vas do colégio e, assim que re-
cebi o boletim com as notas, co-
mecei a estudar para o Avistar. 
montei uma palestra não muito 
longa para não ser cansativa 
e fiz a apresentação em power 
point e tudo”, empolga-se.

O evento aconteceu nos dias 
6 e 7 de dezembro e o assunto 
de Vítor era exatamente sua tra-
jetória em observação de aves e 
todas as conquistas. Ele conta 
que foi uma experiência ótima e 
que lima o elogiou bastante.

FaMília
Um dos personagens princi-

pais na participação do jovem 
nesses encontros é a mãe, Adria-
na. Ela sempre o acompanha e 
faz questão que os filhos desen-
volvam seus talentos e façam 
a diferença no mundo, a partir 
daquilo que amam. Atualmen-
te, a família toda está engajada 
na paixão de Vítor, que serviu 
ainda mais para unir a todos. A 
irmã pequena registra algumas 
espécies para ele e, neste fim de 
ano, todos fizeram uma viagem 
de férias para lugares conside-
rados mananciais de espécies de 
aves da região sul do país, como 
o parque nacional da lagoa do 
peixe, no Rio Grande do sul.

aTivisTa
O estudo das aves está ligado 

à preservação do meio ambien-
te e Vítor não fica atrás também 
nesse quesito. Ele contagia a to-
dos: ensina as crianças do con-
domínio a importância da pre-
servação; consegue muito apoio 
dos moradores às causas e está 
até conseguindo parceiros para 
um projeto de plantio de árvores 
no bosque, principalmente fru-
tíferas, para atrair mais espécies 
de aves.

FuTurO
Vitor tem muitos amigos que 

atuam na área, como Ágatha 
Coquetti, que participa da sol-
tura da Fazenda nova Gokula 
(viveiro livre com aves diversas 
mantido no local para soltura 
de animais). Toda essa paixão 
e influência já mostram um 
caminho que está parcialmen-

Os pais Wilson e Adriana 
apoiam Vitor em sua paixão

Vitor , o bosque e o binóculo: 
como tudo começou

O garoto faz fotos e 
cataloga animais

Arquivo pessoal

Ana Camila Campos Ana Camila Campos Ana Camila Campos

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Ana Camila Campos
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