Tribuna do Norte

R$ 1,00

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Ano 133 - Nº 8495

26 DE FEVEREIRO DE 2015

Bailarinas de Pinda vão
se apresentar nos EUA

ANHANGUERA
PROMOVE
TROTE
SOLIDÁRIO

Divulgação

O início do ano letivo na
Faculdade Anhanguera, de
Pindamonhangaba,
será
marcado pela solidariedade
entre estudantes calouros e
veteranos, que farão a arrecadação de alimentos
não perecíveis. Os produtos serão direcionados
à Casa do Caminho e a
ação acontece até o final
de março.
PÁGINA 3

CHEFS DE
COZINHA PODEM
PARTICIPAR DO
FESTIVAL SABOR

Meninas de Pinda estão entre as
melhores do mundo na categoria
Dezenove jovens bailarinas de Pindamonhangaba
estão se preparando para representar o Brasil no Youth
America Grand Prix - a maior

SENAI
COMPLETA
25 ANOS
EM PINDA
A unidade do Senai – Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – de Pindamonhangaba
completa 25 anos este mês. A
instituição é uma das principais
de ensino técnico na região e somente em 2014 certiﬁcou mais
de 20 mil alunos.
PÁGINA 2

CARTÓRIO
ESPERA JOVENS
PARA TÍTULO
DE ELEITOR

PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

22º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

competição de balé estudantil do mundo, que acontecerá
em abril em Nova Iorque, nos
Estados Unidos. As meninas, com idades entre 10 e 14

anos, da Academia de Ballet
Julia Pyles, estão ensaiando
duas horas por dia, seis dias
da semana. De acordo com a
coreografa, Julia Pyles, além

Nicole Santos
vai disputar
Miss São Paulo
Infanto Juvenil
Nicole Fortunato dos Santos, de 12 anos, será a
representante de Pindamonhangaba no Concurso
Miss São Paulo Infanto Juvenil, que acontecerá na
capital. Nicole foi selecionada no sábado (22), em
São Caetano do Sul, entre outras 75 candidatas
de várias regiões do Estado. Se vencer a etapa
paulista, a jovem vai ganhar um cruzeiro marítimo
e representar a cidade no Miss Brasil e em
concursos internacionais na sua categoria.

29º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 3

dos treinamentos, todos da
Academia estão empenhados
em conseguir patrocínio para
custear as inscrições e a viagem aos EUA.
PÁGINA 6

Os chefs de cozinha de
Pindamonhangaba podem
fazer inscrições gratuitas
para o festival gastronômico
Sabor de SP. O objetivo do
programa é revelar talentos
da culinária paulista, destacando a tradição, o preparo
e os elementos típicos de
cada região. Os chefs selecionados deverão levar seus
pratos para degustação pública na etapa regional.
PÁGINA 2

Divulgação
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Campanhas elaboradas x frases sem efeito

Venda de bebida alcoólica a
menores pode virar crime

H

á anos o Brasil vem tentando coibir
a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Isso deveria fazer
parte da política nacional de educação da sociedade, porém as campanhas contra o ato são
intensiﬁcadas apenas em determinadas épocas
do ano, principalmente no carnaval – como se
ingerir o produto ﬁzesse mal apenas naquele
período e se não houvesse interesse por parte
dos jovens de procurar a bebida nos outros 11
meses do ano.
É... este é o Brasil.
Crucial, também, é sabermos que as campanhas governamentais perdem feio para as realizadas pelas produtoras de bebidas alcoólicas.
De um lado, pessoas alegres, dias coloridos,
piadas engraçadas, mulheres exuberantes e sedutoras, comerciais bem elaborados; de outro,
fundo com ﬁltro azul ou cinza e as frases sem
graça, sem efeito, e que não ‘pegam’ na cabeça
da garotada. Por sinal, não ‘pegam’ nem na cabeça dos adultos.
Aliás, as propagandas promocionais de cerveja e uísque, principalmente, fazem com que
até as pessoas que não gostam dos produtos
comentem sobre o tema e sintam vontade de
experimentar.
Falta criatividade para o Governo. Ele sempre vai perder.
E não pensem que aquelas frases no ﬁm
dos comerciais particulares: “Venda destinada
aos adultos”, “beba com moderação” e outras
similares são determinações governamentais
porque não são. As companhias de bebidas alcoólicas se inspiraram na indústria do tabaco,
que usa imagens de pessoas em estado terminal
para evitar futuras indenizações. Isso nasceu
nos Estados Unidos entre as décadas de 1980 e
1990 e depois foi espalhado por todo o mundo.
De novo: Empresas Privadas 2 x Governo 0.
E assim continuará por décadas e décadas.
Se bem que pode não ser tão nocivo assim, já
que o Governo vai aumentar os impostos sobre
bebidas alcoólicas em aproximadamente 18%.
Não, você que não ‘bebe’, não dê um sorrisinho
maroto no canto da boca porque a tarifa sobre
a Coca-Cola, o Sprite, até a do Dolly e, acreditem, da Pepsi, também vai ﬁcar mais cara –
como tudo no Brasil. Mas isso não vem ao caso
ser editoriado neste momento.
A de se louvar, contudo, a atitude recente da
Câmara dos Deputados, que aprovou, na terçafeira (24), projeto de lei do Senado, que tipiﬁca como crime a venda de bebidas alcoólicas a
menores de 18 anos.
A iniciativa prevê detenção de dois a quatro anos e multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil pelo
descumprimento da proibição. Como o texto já
havia sido aprovado no Senado e não foi alterado na votação dos deputados, ele segue agora à sanção presidencial.
O projeto aprovado altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente para tornar crime
vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar,
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a
criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem
justa causa, outros produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica.
O texto estabelece como medida administrativa a interdição do estabelecimento comercial
até o recolhimento da multa.
Vamos aguardarz.

Fundação Dr. João Romeiro
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Senai completa 25 anos
No mês de fevereiro, o
Senai Pindamonhangaba
completa 25 anos. A data
foi comemorada no início
de mês e celebrou a instalação de uma importante
instituição de ensino da
cidade, que só em 2014,
certiﬁcou mais de 20 mil
alunos de diferentes segmentos proﬁssionais.
A missão do Senai é
colaborar com o desenvolvimento da região e do
País, através de seus cursos proﬁssionalizantes de
qualidades, absorver novas tecnologias repassando as empresas, por meio
de assessoria e assistência
técnica, bem como a formação de proﬁssionais
qualiﬁcados em áreas de
interesse das indústrias.
Uma das novidades é
o trabalho que vem sen-

Arquivo TN

do desenvolvido com as
pessoas com deﬁciência,
que também estão sendo
preparadas e formadas
para atuar no mercado de
trabalho. Como resultado,
várias pessoas, principal-

mente deﬁcientes auditivas, foram empregadas
em grandes empresas.
Segundo a direção do
Senai, o sucesso da instituição é resultado de toda
a equipe, cujos valores pes-

Jovens devem procurar
Cartório para Título de Eleitor
O Cartório Eleitoral está atendendo jovens que completaram 16
anos e desejam retirar o Título de
Eleitor. Pessoas que também querem fazer transferência de título
e pagamento de multas (quem
deixou de votar nas últimas eleições), também podem procurar o
órgão. O diretor do Cartório, João
Amaro, destaca que, quanto antes
os jovens comparecerem ao local
para fazer a solicitação, melhor.

O objetivo é evitar ﬁlas próximo
às eleições, que acontecerão
em 2016. O mesmo vale para
as pessoas que pretendem fazer a transferência do título.
Mais informações pelo telefone
3642-8544.
O Cartório está localizado
na rua Marechal Deodoro da
Fonseca, em frente ao Museu
Histórico e Pedagógico D. Pedro I e D. Leopoldina.
Divulgação

soais são associados à competência técnica e à determinação, além de estarem
cientes da importância da
atuação para a transformação da sociedade pela educação proﬁssional.

Chefs de Pinda
podem participar do
Festival Sabor

Os chefs de cozinha de Pindamonhangaba podem fazer inscrições
para a edição 2015 do festival gastronômico Sabor de SP, programa que
revela talentos da culinária paulista,
destacando a tradição, o preparo e
os elementos típicos de cada região.
Para se cadastrar, o participante
deve ser criativo na receita, utilizar
ingredientes locais e possuir CNPJ
para comercialização do produto.
As inscrições são gratuitas pelo
site www.sabordesaopaulo.com.br.
Serão selecionadas 10 receitas
pela Secretaria de Turismo e pela
Revista Prazeres da Mesa. Depois, os
candidatos escolhidos levarão seus
pratos para degustação pública na
etapa da região, quando serão escolhidos quatro ﬁnalistas para a última
etapa do programa, que acontece
em São Paulo. A ﬁnal deve reunir 60
pratos típicos, que poderão ser comercializados em uma grande feira
gastronômica na capital paulista.

ERRATA

Na edição de 24 de fevereiro, o sobrenome correto para a legenda com a
fotograﬁa do padre Leandro é “Alves
de Souza”.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Luis Fernando Kano
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510370-58.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009 A 08/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00015833.
Valor da Dívida: R$ 761,94.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Correa Lemes & Cia Ltda Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511339-73.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008 A 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001721
Valor da Dívida: R$1.001,33(ATUALIZADO ATE 23/11/2010..
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Israel Diogo
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501832-30.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 10/08/2006 A 02/01/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014538(ATUALIZADA ATÉ 18/10/2006).
Valor da Dívida: R$ 746,05.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e
Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais,
ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem
penhorados bens suﬁcientes para satisfação do débito.
Executada: Sociedade Civil Vila Rica Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507302-03.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2008 a 07/01/2010.(Atualizados até 08/11/2010).
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:03111512021000.
Valor da Dívida: R$ 643,10.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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cidade
Divulgação

Pindamonhangaba
terá representante
no Miss São Paulo
Infanto Juvenil
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A cidade de Pindamonhangaba terá uma representante na
edição 2015 do Concurso Miss
São Paulo Infanto Juvenil.
Nicole Fortunato dos Santos,
de 12 anos, foi eleita, numa seletiva que aconteceu no sábado

(22), em São Caetano do Sul,
para representar a cidade na final estadual.
A seletiva classificatória contou com a participação de 75
candidatas de várias regiões do
Estado, que disputaram na categoria Infanto Juvenil, de 10 a 12
anos.

Divulgação

Alunos arrecadam alimentos para entidades sociais

Solidariedade marca
volta às aulas
na Anhanguera
Faculdade promove o Trote Solidário
para recepcionar calouros e veteranos
O início do ano letivo na
Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba será marcado
pela solidariedade. Isso porque
a instituição planejou ações de
recepção que têm como objetivo substituir o famigerado
trote por atividades em prol da
sociedade.
“A ideia é promover a socialização entre calouros e veteranos por meio do Trote Solidário e, desta maneira, substituir
a violência pela consciência e a
humilhação pela mobilização”,
comenta a professora Ana
Teresa, diretora da Anhanguera de Pindamonhangaba. Este
ano, a unidade fará arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados para a
Casa do Caminho. As ações de
solidariedade serão realizadas
até o final do mês de março.
O Trote Solidário da
Anhanguera é uma ação institucional da área de Respon-

sabilidade Social. Nessa ação,
diretores de unidade, coordenadores de curso, professores
e alunos veteranos preparam
ações para recepcionar os
calouros com o desenvolvimento de projetos sociais voltados
para a comunidade, de acordo
com um mote que é previamente escolhido. Em 2015, o
tema do Trote é “Oito Jeitos de
Mudar o Mundo”, baseado nas
Oito Metas do Milênio, estabelecidas no ano 2000 pela ONU
- Organização das Nações
Unidas e que deveriam ser
alcançados por todos os países
até este ano.
Ao optar por levar informações sobre saúde, educação
e qualidade de vida para as
comunidades que ficam no entorno das unidades da Anhanguera na região do Vale do
Paraíba, a instituição pretende
dar a sua colaboração com algumas das oito metas da ONU.

A grande final acontecerá em
outubro, no Centro de Convenções Senac Santo Amaro, em
São Paulo.
A premiação da final será um
cruzeiro marítimo e a inscrição
para o Miss Brasil e certames
internacionais, na categoria Infanto Juvenil.

Nicole se classificou entre 75 candidatas do Estado

COLÉGIO PROGRESSÃO REALIZA
GINCANA COM ESTUDANTES
Alunos do Ensino Fundamental das unidades de Pindamonhangaba e Taubaté
estão participando da Ginpro
- Gincana Progressão 2015,
que tem como tema a água.
O objetivo da iniciativa
é desenvolver a integração
entre os estudantes, além
de motivar e conscientizar sobre a importância da
responsabilidade social.
Os alunos participam de
provas lúdicas envolven-

do atividades esportivas e
conhecimentos gerais, que
tornam a gincana ainda
mais divertida.
Após a escolha das equipes, as primeiras provas já
foram lançadas: mascote
e bandeira, grito de guerra (marchinha), doação de
sangue e cestão.
Entre os dias 10 fevereiro
e 17 de março, às 14 horas,
os alunos têm o objetivo de
alcançar a meta estipulada

para o cestão de alimentos.
A meta da unidade Pindamonhangaba é arrecadar 3.500
kg de alimentos. O total das
unidades de Pinda e Taubaté
será distribuído para instituições assistenciais das duas
cidades - o montante será
divulgado no site do colégio
no dia 20 de março e poderá
ser acessado pelo endereço
http://progressao.com ou
pelas mídias sociais do Progressão.

TODAS AS EQUIPES DEVERÃO TRAZER, NO MÍNIMO:
150 kg de arroz

80 kg de feijão

50 kg de açúcar

5 kg de sal

25 kg de pó de café

40 kg de farinha de trigo

35 kg de farinha de milho

10 kg de suco em pó

50 kg de macarrão

50 kg de fubá

20 kg de bolachas (maisena/água e sal)

10 kg de achocolatado

100 embalagens de óleo

25 latas de sardinha ou de atum

150 litros de leite Longa Vida

10 kg de molho de tomate

5 Kg de gelatina
Divulgação

AS OITO METAS DO MILÊNIO
1 – Acabar com a fome e a miséria
2 – Educação básica de qualidade para todos
3 – Igualdade entre os sexos e valorização da mulher
4 – Reduzir a mortalidade infantil
5 – Melhorar a saúde da gestante
6 – Combater a Aids, a malária e outras doenças
7 – Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente
8 – Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento

Meta estipulada como desafio da gincana é arrecadar 3.500 quilos de alimentos
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Roderley Miotto cobra
Dr. Marcos Aurélio cobra
Ricardo Piorino se reúne com
Deputado Major Olímpio e acertam atenção e manutenção de reforma de vestiário no
benefícios para as escolas municipais pontos turísticos da cidade campo “Walter Guimarães”
P INDAMONHANGABA ”

Na última semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
o Deputado Federal Major
Olímpio, da mesma sigla
partidária do vereador,
ocasião em que o deputado
solicitou ao parlamentar
a indicação de 10 (dez)
escolas da Rede Municipal de Ensino para serem
agraciadas com os kits
esportivos, oriundos do
Ministério do Esporte, do
Governo Federal.
Segundo o vereador,
o deputado federal está
acertando os últimos
detalhes com o Ministro dos Esportes, George Hilton dos Santos
Cecílio para a remessa
dos materiais esportivos.
“Durante esta semana,

estarei encaminhando os
documentos pertinentes
para as escolas que, após o
preenchimento, serão encaminhados ao Deputado
para a finalização da parte
documental”, explicou o
vereador. “Estamos satisfeitos com o costumeiro
compromisso e fidelidade
que o deputado assumiu
com a nossa cidade”, observou Piorino.
O vereador anunciou
ainda que o Deputado
Major Olímpio está empenhado e já está providenciando emendas ao
Orçamento da União, que
serão destinadas à compra
de equipamentos na área
da saúde, para melhorias
no atendimento da população de Pindamonhangaba.
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O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) está
cobrando a Prefeitura e o Departamento competente para
que realize estudos e adote as
providências para a manutenção do vestiário do campo de
futebol “Walter Guimarães”,
localizado no Jardim Cristina.
O espaço esportivo necessita
de pintura, colocação de vidros, grades de segurança e
higienização dos alambrados.
Em sua última visita ao campo,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
recebeu dos moradores do
bairro a solicitação para que
o Executivo tomasse as providências e medidas cabíveis
para a reforma e a manutenção
necessárias para o vestiário do
campo “Walter Guimarães”.
“Após esses pedidos ﬁz diversos requerimentos para cobrar
uma solução para o problema.
Esta é uma região que conta
com praticantes de esportes e
possui três times de futebol.
Desta forma, sempre temos
que dar condições e incentivo
para a prática de atividades
físicas”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

V E R E A D O R R O D E R L E Y M I O TT O

lativo em Pindamonhangaba, o
vereador Roderley Miotto encaminhou diversas solicitações ao
Executivo Municipal. Na oportunidade, o vereador enviou um
Requerimento ao Prefeito e ao
Governo do Estado, através da
Secretaria Estadual de Transporte, solicitando informações
sobre o que de fato está sendo
realizado no Balneário Reino
das Águas Claras, para que o
parque seja reaberto. Trata-se
de um ponto turístico da cidade bastante frequentado pelos
moradores e por visitantes de
outras cidades. “O local se
encontra fechado há tempos e
não estamos de fato sabendo se
estão sendo realizadas obras,
para que o Balneário seja reaberto. Encaminhei o documento
e aguardo as respostas o quanto
antes”, ﬁnaliza o vereador Roderley Miotto.

Academia da
Melhor Idade
O vereador Dr. Marco
Aurélio está reivindicando
ao prefeito para que estude a
possibilidade de instalação de
uma Academia da Melhor Idade – AMI, no bairro da Quadra
Coberta, atendendo pedido
dos moradores da região. De
acordo com o vereador, esta
solicitação se faz necessária,
visando o bem-estar e a qualidade de vida da população,
principalmente os moradores da região, que serão os
grandes beneficiados com
esta iniciativa. “Tendo em
vista toda minha experiência
na área médica ambulatorial
em nossa cidade, creio que a
prática de exercícios físicos
contribui muito para uma
melhor qualidade de vida de
nossa população, principalmente as que se exercitam
regularmente. A instalação
desta academia virá ao encontro de nossos propósitos
que é maior qualidade de vida
e o bem-estar da nossa população”, observou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
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VIABILIZARÁ KITS ESPORTIVOS PARA VÁRIAS

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) encaminhou um Requerimento ao
Executivo Municipal, na
última Sessão Ordinária,
do dia 23 de fevereiro,
solicitando medidas concretas e urgentes a serem
realizadas no Bosque da
Princesa. De acordo com
o vereador, o local se encontra abandonado com o
mato muito alto, falta de
limpeza nos lagos, manutenção, bem como pintura
da fachada de entrada e a
colocação no local pelo
menos dois guardas municipais efetuando rondas
em toda sua extensão.
“Recebi este ﬁm de semana
reclamações de frequentadores
do Bosque da Princesa, bem
como uma foto, onde mostra
que o mato chega a estar na
cintura, no parquinho onde as
crianças brincam. Muitos pais
não ﬁcaram no local neste ﬁm
de semana por não ter condições,
além da falta de limpeza, a grande quantidade de adolescentes
utilizando drogas. Já encaminhei
outro pedido solicitando a manutenção da fachada e até agora
nada foi efetuado. É inadmissível veriﬁcar um ponto turístico
de nossa cidade, que nos ﬁns de
semana é bastante frequentado
por famílias e crianças estar na
situação em que se encontra”,
diz o vereador.
Balneário Reino
das Águas Claras
Na Primeira Sessão Ordinária deste ano, quando foram
retomados os trabalhos do Legis-
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Fale com o vereador:

D E P U TA D O F E D E R A L M A J O R O L Í M P I O

E 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

RICARDO PIORINO

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

Vereador Martim Cesar pede Professor Osvaldo quer
sinalização de carga e descarga esclarecimentos sobre Projeto do
em frente a lojas comerciais Rebaixamento da Linha Férrea
Senhora do Bom Sucesso,
bairro Alto do Cardoso.
Vila Suíça
O vereador Martim Cesar
pede providências ao Poder
Executivo, para que sejam
feitas melhorias no piso asfáltico na rua Florismundo de
Godoy, na altura do número
261, no Loteamento Residencial Jardim Vila Suíça. O
vereador diz que a referida
via vêm apresentando uma
depressão no piso asfáltico,
ocasionando um buraco em
frente ao nº 261, diﬁcultando
o acesso dos moradores local
em sua residência.

FOTOS: ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito providências
junto ao departamento competente, para que seja feita
a pintura da faixa de carga
de descarga em frente a loja
Araújo Materiais Hidráulicos e Elétricos, localizada
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nº 920.
Outro Pedido de pintura
da faixa de carga de descarga
é em frente a Loja de Móveis
Vitória, na mesma avenida no
nº 1894, próximo ao Supermercado Dia, localizado na
rua paralela à avenida Nossa

V E RE A DOR M A RT I M C E SA R , N O
DE S TA QU E , P E DE QU E A P RE F E I T UR A
C ON S E RT E O B U RA C O ( N O DE TA LH E )
E M F RE N T E A C ASA N º 261 DA R UA
F LORI S MU N DO DE G ODOY , N A V I LA
S U I ÇA , QU E C AU SA P ROB LE MAS A OS
MORA DORE S DA RE S I DÊ N CI A

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“VEREADOR QUER SABER QUAL O POSICIONAMENTO DO
PREFEITO QUANTO AO PROJETO, A IMPORTÂNCIA E A
RELEVÂNCIA DESTA OBRA PARA O MUNICÍPIO”

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou da Audiência Pública
do Plano de Mobilidade Urbana
que aconteceu no dia 05 de
fevereiro, no plenário da Câmara de Pindamonhangaba. Na
ocasião, o vereador apresentou
sua opinião sobre o Projeto de
Rebaixamento da linha férrea
na região central da cidade.
No ano passado, o Professor Osvaldo enviou ao DNIT
(Departamento de
Nacional de Infraestrutura Terrestre) um
ofício solicitando informações sobre esse
importante projeto
e recebeu, em seu
gabinete, a resposta
do Diretor do órgão
explicando que existe SIM a viabilidade
técnica, econômica
e ambiental para a
execução do rebaixamento. E o dirigente V E R E A D O R
do DNIT informou
mais: o projeto já está concluído
e foi entregue à Prefeitura de
Pindamonhangaba.
Diante desse fato, o vereador Professor Osvaldo usou a
tribuna na última sessão para,
mais uma vez, cobrar explicações do Chefe do Executivo e
saber qual o posicionamento
dele quanto ao Projeto do Rebaixamento, a importância e
a relevância desta obra para o
município.

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

6ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 02 de
março de 2015, segunda -feira, às 18 horas.

Professor Osvaldo entende
que, sem dúvida, o projeto não
só resolveria nossos problemas
com a passagem do trem pela
região central, como também
deixaria nossa cidade esteticamente ainda mais bonita. “É
preciso que haja uma união da
comunidade para o bem de nosso município”, frisa o vereador.
“Quero ressaltar, também,
que no dia 19 de dezembro de
2014 foi realizada uma reunião
ASSESSORIA

DE

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 182/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a regularização de túmulos e terrenos abandonados no
Cemitério Municipal, e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei Complementar n° 11/2014, do Poder Execu-
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tivo, que “Dispõe sobre a regularização da doação de imóveis
nos Loteamentos de Interesse Social ocupados há mais de 5
(cinco) anos”.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

PROFESSOR OSVALDO

ASSESSORIA

da Diretoria do DNIT e ﬁcou
decidido que a Prefeitura de
Pindamonhangaba tem um
prazo de 6 meses (180 dias)
para a acatar ou não o Projeto de
Rebaixamento da linha férrea no
centro da cidade. Se não houver
interesse - ou uma resposta positiva - por parte do município, o
projeto estará prejudicado e não
será mais possível a realização
do mesmo”, ﬁnalizou o vereador
Professor Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

ORDEM DO DIA

ASSISTENTES

ASSESSORIA

DE

DE

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
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EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0501735-49.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Jose Carlos Jorge da Silva
Documentos da Executada: CPF: 73884880810, RG: 8877704
Execução Fiscal nº: 0501735-49.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501694-82.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: N Pinda C Prado U D Imob Ltda
Documentos da Executada: CPF: 22511707829
Execução Fiscal nº: 0501694-82.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Imposto Predial.. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Vicente Paulo do Prado
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0506531-25.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Imposto predial.
Data da Inscrição: 08/01/2008 a 07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230403005001.
Valor da Dívida: R$ 782,79.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Executada: Mariano Antonio Batista
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510362-81.2010.8.26.0445-PROC.8079/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/01/2008 A10/01/2008
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00014198.
Valor da Dívida: R$ 3.208,90.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: R A Palumino Representacoes
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0522855-61.2008.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/01/2008 a 10/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00016234(Atualizados até 06/08/2008).
Valor da Dívida: R$ 2.572,46.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501692-15.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Sueli Conceicao
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510361-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01//2009 a 08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014192.(Atualizados até 23/11/2010).
Valor da Dívida: R$ 761,94.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

O(A) Doutor(a) Claudia Aparecida de Araujo, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena
de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o bem imóvel da Rua das Gardênias, 55, Cohab
Bandeirante, Vale das Acácias, Moreira César, nesta cidade em PENHORA. Decorrido o prazo, fica
convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de
embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.

Executada: N Pinda C Prado U D Imob Ltda
Documentos da Executada: CPF: 22511707829
Execução Fiscal nº: 0501692-15.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501645-41.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Executado: Orgeli Rodrigues Simoes
Documentos da Executada: CPF: 35654040782
Execução Fiscal nº: 0501725-05.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da Dívida: R$1.679,32

Executada: Jose Vittorino Salvatto Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510201-71.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008 a 05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010555(Atualizados até 23/11/2010).
Valor da Dívida: R$ 832,65

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Caixa Economica Federal
Documentos da Executada: CNPJ: 00360305033037
Execução Fiscal nº: 0501645-41.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501445-34.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Moacyr Donizeti Barbosa
Documentos da Executada: CPF: 96785284872, RG: 13056073
Execução Fiscal nº: 0501445-34.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501401-15.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e
Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da
Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Carlos Roberto Leite
Documentos da Executada: CPF: 08416279837
Execução Fiscal nº: 0501401-15.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 018/15

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Claudia Aparecida de Araujo, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o bem imóvel localizado na Rua Benedito Galvão de
Castro - 18, Quadra C, nº 25, Moreira César, nesta cidade em PENHORA. Decorrido o prazo, fica
convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de
embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Caixa Economica Federal
Documentos da Executada: CNPJ: 00360305033037
Execução Fiscal nº: 0501638-49.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da Dívida: R$ 912,54
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Maria Moreira da Silva
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507400-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010(Atualizados até 08/11/2010).
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:03111307003000
Valor da Dívida: R$ 829,01.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Claudia Aparecida de Araujo, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o bem imóvel da REua Benedito Galvão de Castro, 18,
Quadra E, nº 12, Moreira César, nesta cidade, em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o
ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos,
que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções
Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executado: Caixa Economica Federal
Documentos da Executada: CNPJ: 00360305033037
Execução Fiscal nº: 0501626-35.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da Dívida: R$ 865,96

Executada: Ricardo Buger
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0502684-54.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:10/08/2006.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0125031406501.(Atualizados até 23/10/2006).
Valor da Dívida: R$ 834,96.

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0501776-16.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECURADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(O), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Narcizo Moreira dos Santos
Documentos da Executada: CPF: 62075993815
Execução Fiscal nº: 0501776-16.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Executada: Maria Jose dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0502053-13.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/08/2006 à 02/01/2006.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111121200802(ATUALIZADOS ATÉ 20/10/2006).
Valor da Dívida: R$ 355,91.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de fevereiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 008/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. PEDRO BARBOSA, responsável pelo
imóvel situado a Rua Conego José Luiz Pereira Ribeiro, 294 bairro São Benedito, inscrito no
município sob a sigla SE11.09.18.003.001, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 366/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 366/14, que cuida de “Aquisição de cobertura tipo concha, e
instalação em cima de um palco de alvenaria, no Parque da Cidade”, a Autoridade Superior, com
base na análise técnica da Secretaria de Governo e Integração, anexa aos autos, HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Alutent Estruturas
Modulares Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 332/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 332/14, que cuida de “Aquisição de barra de ferro, arame
recozido e malha painel pop, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, para
serem utilizados em diversas obras e manutenções no município”, a Autoridade Superior, face à
manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). VIVIANE APARECIDA DA SILVA ,
responsável pelo imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza s/nº. bairro Mombaça inscrito no
município sob a sigla SO110608006000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários .
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 010/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
um SCENIC MEGANE, abandonado na Rua Ministro João Romeiro Neto, altura do nº 100, bairro
PARQUE DO IPE, sob a Placa CRM – 6274, marca Renault, Cidade PRAIA GRANDE / SÃO
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa,
apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO Nº. 002/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 02/15, que cuida de “Aquisição de refeições diárias,
ininterruptas (almoço e jantar) para o corpo de bombeiros do município de Pindamonhangaba
pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Felipe Moiano César
& Cia. Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 006/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 06/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de dejetos de
banheiros químicos e locação de pias portáteis, para eventos do município de Pindamonhangaba
pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO o procedimento
licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): STP – Sistema de Transportes Práticos
Ltda. ME (01 – 145,00; 02 – 200,00; 03 – 227,00; 04 – 150,00).
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 001/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 01/15, que cuida de “Aquisição de cimento Portland, conforme
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 004/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 04/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses,
com fornecimento de peças quando necessário para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de
Pindamonhangaba, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2015.

PINDAMONHANGABA

AIANDRA ALVES MARIANO
***
A Academia de Ballet
Julia Pyles de Pindamonhangaba está se preparando para participar da
ﬁnal do YAGP – Youth
America Grand Prix, a
maior competição de balé
do mundo estudantil. A
ﬁnal será em Nova Iorque, nos Estados Unidos,
em abril. Elas estão entre
os dez representantes do
país e únicas do Vale do
Paraíba na categoria “conjunto”.
Essa é a segunda vez
que a Academia participa
do festival nos Estados
Unidos. A primeira participação das bailarinas de
Pinda aconteceu em 2012.
“É muito bom representar nossa cidade e nosso
país pela segunda vez. O
mais legal é que desta vez,
vamos com um grupo totalmente novo. São outras meninas, muito mais
jovens e uma coreograﬁa
totalmente diferente. Em
2012 apresentamos uma
coreograﬁa de balé e agora vamos com um jazz”,
contou a coreógrafa Julia
Pyles.
No elenco que irá para
a ‘Big Apple’ estão 19 bailarinas, com idades entre
10 e 14 anos. Elas se classiﬁcaram para o prêmio
numa seletiva que aconteceu em setembro, no
Teatro Ítalo Brasileiro, em
São Paulo, com a coreograﬁa “Cabra da Peste”.
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Alunas de 10 a 14 anos vão representar Pindamonhangaba nos Estados Unidos

Ballet Julia Pyles vai se
apresentar em Nova Iorque
Atualmente, o grupo
ensaia uma média de duas
horas por dia, de segunda a sábado. “É puxado e
cansativo, porque é a mesma coreograﬁa, mas elas
fazem com alegria, porque amam a dança e estão
aproveitando cada etapa

dessa oportunidade”, destaca Julia.
Para as jovens bailarinas, tem sido difícil conter
a ansiedade. “Estou muito
feliz e muito nervosa com
essa oportunidade. Não
vejo a hora de subir naquele palco e me apresentar”, confessa Maria Luiza Arthur Loberto, de 10
anos, a caçula do grupo.

Já na casa de Paola Bicudo Marcondes, a maior
ansiedade está por conta
da sua mãe, que vai vencer o medo de avião para
acompanhar a filha. “Eu
estou me preparando fisicamente e minha mãe
se prepara psicologicamente para ir comigo”,
entrega a menina, que
tem 14 anos e fará sua

primeira viagem internacional.
O grupo embarca no
dia 8 de abril e retorna ao
Brasil no dia 17. A data da
apresentação no festival
ainda não foi deﬁnida.
Sem patrocínio
Mas a ansiedade, a rotina desgastante de ensaios,
Divulgação

Coreograﬁa “Cabra da Peste” classiﬁcou as dançarinas de Pinda para o YAGP

a rigidez com a dieta e os
cuidados com o corpo não
são os maiores desaﬁos
das jovens bailarinas. Sem
patrocínio oﬁcial, todas
estão custeando a viagem
com recursos próprios. “É
difícil porque o dólar está
em alta e vamos ﬁcar nove
dias nos Estados Unidos.
Assim é uma viagem cara
e, como são muito jovens,
todas precisam levar um
acompanhante”, explica a
coreógrafa.
Agora, elas organizaram uma rifa de um celular para pagar as inscrições. “Cada inscrição
custa US$ 150 e, ao menos
isso nós queremos conseguir com a rifa, que foi organizada pelas mães”.
Quem estiver interessado em ajudar o grupo pode
entrar em contato pelo
e-mail balletjuliapyles@
hotmail.com ou pelo telefone (12) 3645-3638.
Voltado para bailarinos
com até 19 anos, o festival
concede bolsas de estudo
para conceituadas companhias de dança do mundo
como ‘American Ballet
Teatre’, ‘Paris Opera Ballet’, ‘New York City’ e ‘San
Francisco Ballet’.
Lançado em 1999 por
dois bailarinos do Ballet
Bolshoi, a YAGP é uma
organização sem fins lucrativos, criada com a
missão de fornecer oportunidades educacionais e
profissionais para jovens
bailarinos, agindo como
um trampolim para uma
carreira profissional em
dança.

