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NUBLADO E PANCADAS À TARDE - MUITAS 
NUVENS COM CURTOS PERÍODOS DE SOL

17º 27º
UV 11

PREVISÃO DO TEMPO

MENOR É PRESO 
COM 13,5KG DE 
MACONHA

POLÍCIA 5

COLMEIA, 
ÓPERA E ARENA 
PROMOVEM 
FESTAS

PÁGINA 2

A Miss Pindamonhangaba 
2015 será escolhida neste sába-
do (21), em evento em Ilhabela. 
Na ocasião, também serão co-
nhecidas outras misses de cida-
des da região.

Para Miss Pinda foram sele-
cionadas cinco candidatas, após 
uma pré-seleção que reuniu de-
zenas de meninas. As classifi -
cadas que vão disputar o título 
para receber a coroa e a faixa da 
atual Miss Pinda, Carla Souza, 
são: Beatriz Freitas, Elizângela 
Freitas, Joana Rangel, Josi Der-
rico e Luana Souza.

Elas vão desfi lar em trajes de 
banho e de gala para conquistar 
a atenção dos jurados em quesi-
tos como beleza, rosto, elegân-
cia e atitude.

PÁGINA 6

Pinda escolhe Miss no sábado

O Centro de Memó-
rias Ferroviárias da 
EFCJ - Estrada de Ferro 
de Campos do Jordão - 
está atraindo turistas de 
várias partes do Brasil 

e do mundo. Com me-
nos de quatro meses de 
funcionamento, o Centro 
de Memórias recebeu 
visitantes dos Estados 
Unidos e da Itália para 

conhecer um pouco da 
história da ferrovia que 
liga Pindamonhangaba a 
Campos do Jordão. Para 
o diretor da EFCJ, Ayrton 
Camargo e Silva, o local 

tem fortalecido o turismo 
do município e região e 
ainda deve se tornar uma 
das referências ferroviá-
rias do País.

PÁGINA 6

A estudante Carmen 
Azevedo, de 15 anos, par-
ticipou, na semana pas-
sada, da oitava edição do 
MasterClass Internacional 
em Física de Partículas, na 
Unesp em São Paulo.

A aluna do 2º ano do 
Ensino Médio da Escola 
Estadual de Tempo Integral 
Ryoiti Yassuda, disse que o 
evento ampliou seus conheci-
mentos e a fez pensar na car-
reira profi ssional em física.

CIDADE RECEBE 
TURISTAS DO EXTERIOR

Centro de Memórias Ferroviárias da EFCJ é o novo atrativo turístico de Pindamonhangaba

Conselho de Contabilidade 
orienta sobre declaração de IR

Festa do 
Glorioso 
no Ribeirão 
Grande

Começa nesta quinta-feira 
(19) e vai até sábado (21) 
o tríduo preparatório para a 
Festa do Glorioso, da paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, no 
Ribeirão Grande.

No dia da festa, domin-
go (22), haverá procissão às 
10h45, seguida de missa e 
várias celebrações.

PÁGINA 2

PÁGINA 3

Em virtude das dúvidas so-
bre a declaração de Imposto de 
Renda para pessoas físicas, a 
delegada do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pindamo-
nhangaba, Denise Monteiro, 
concedeu uma entrevista à Tri-
buna do Norte, na qual orienta 
os contribuintes a preencherem 
de forma correta os campos exi-
gidos pela Receita, e dá dicas 
para que não sejam pegos na 
‘malha fi na’.

PÁGINA 3

ESTUDANTE 
PARTICIPA DE EVENTO 
INTERNACIONAL DE 
FÍSICA EM SÃO PAULO

Denise Monteiro

Francielly Godoy

Christian Zichelli

Divulgação
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A intenção é boa

novo Código do Processo Civil 
tentará agilizar Justiça

Ribeirão 
Grande 
promove 
Festa do 
Glorioso

A paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, localizada no bairro Ribei-
rão Grande, estrada dos Mirandas, 
realiza entre os dias 19 e 22 de mar-
ço um grande evento para come-
morar a ‘Festa do Glorioso’.

Com o tema “Fraternidade: 
Igreja e Sociedade”, haverá tríduo 
preparatória nos dias 19, 20 e 21, 
com missas às 19h30 horas. No 
domingo (22), as comemorações 
começam às 10h45 com procissão, 
seguida de missa e da festa a partir 
da 13 horas, com almoço e chur-
rasco. Às 14 horas haverá leilão de 
prendas, assados e animais.

aREna agita final dE sEmana Em Pinda

inglês sEm fRontEiRas abRE novas vagas até dia 23

Ópera Mix é opção de música 
ao vivo para fim de semana

Restaurante 
Colmeia 
organiza 
festa rock

O restaurante Colmeia vai reali-
zar no próximo sábado (21) a festa 
‘Eletro Rock’. O evento acontecerá 
a partir das 23 horas e as mulheres 
não pagam até a 1 hora. Para ani-
mar a festa a Banda Panela irá se 
apresentar junto com os DJ’s Edu 
Reis e Marcelo Ratto. 

O restaurante está localizado na 
estrada do Ribeirão Grande, KM 6. 
Para mais informações entrar em 
contato com o telefone 3642-2120.

O Arena 101 recebe nesta 
sexta-feira (20), a partir das 23 
horas, a dupla de DJ’s de sucesso 
internacional, ‘Felguk’. A dupla 
Felipe e Gustavo promete con-
tagiar o público com as músi-
cas eletrônicas de sucessos do 
momento. Além deles, o Eastri-

A Ópera Mix Club promove na 
sexta-feira (20), uma noite serta-
neja com o cantor André Martins e 

a dupla Alex Sandro & Marcelo. A 
casa abre suas portas a partir das 
23 horas e as mulheres ganham um 
drink surpresa até a meia-noite.

Já no domingo (22), acontece o 
aniversário de 20 anos do ‘Progra-
ma Batuque Geral’, com a presen-
ça dos grupos Bom Talento e Novo 
Ozqma e os cantores Marcio Art e 
participação especial do Fabiano 
do grupo Dilleto. 

O Ópera Mix fica na rua Luiza 
Marcondes Vieira, 244 – Alto Car-
doso – antiga Vinil. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 99243-
3951 e (12) 974033786.

O Programa IsF – Idioma sem 
Fronteiras – abriu as inscrições para 
cursos presenciais em língua inglesa. 
As vagas são ofertadas pelas univer-
sidades que fazem parte dos NucLi – 
Núcleos de Línguas. O prazo termina 
às 12 horas do dia 23 de março.

Podem concorrer às vagas da “ofer-
ta 3” estudantes de graduação, mestra-
do e doutorado, e servidores públicos 
de universidades credenciadas que te-
nham realizado o teste de proficiência 
Toefl ITP por meio do Programa IsF – 
Inglês, com resultado já publicado no 
sistema de gestão do programa.

Como funciona a oferta de 
cursos presenciais?

Os cursos visam enfatizar o desen-
volvimento da comunicação oral e es-
crita, o conhecimento de culturas aca-
dêmicas em países onde se usa a língua 
inglesa no ensino superior e a intera-
ção aluno-aluno e professor-aluno.

Quem são os docentes dos cur-
sos presenciais?

Em sua maioria graduandos em 
Letras - Licenciatura e qualificados 
com excelência em sua proficiência no 
idioma.

Qual a carga horária do curso?
Ao todo, são quatro horas de aula 

semanais. Total de 16, 32, 48 ou 64 
horas de duração por curso, que pode 
variar de acordo com os critérios do 
NucLi de cada universidade.

Quais  são as universidades 
que ofertam cursos presenciais?

O Idiomas sem Fronteiras conta 
atualmente com 63 núcleos em univer-
sidades federais para ofertar cursos 
presenciais de inglês. Acesse a lista com 
todas as universidades parceiras (ar-
quivo em pdf). Mais informações na 
página http://isf.mec.gov.br/ingles/.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

p&torha, Robson Nogueira, Edu & 
Gustavo e Pedro Saab agitam a casa 
antes do show principal. 

Os ingressos estão sendo vendi-
dos a partir de R$ 30 e podem ser 
adquiridos nas lojas Neto Jeans, 
Rei das Esfihas (Moreira César) ou 
pelo site www.queroingresso.com. 

Já no sábado (11), a dupla Fer-
nando e Fabiano faz um show de 
lançamento do seu novo CD ao vivo 
que será distribuído ao público.

Para abrir a casa os grupos 
‘Samba no Quiosque’ e ‘Intimida-
de’ fazem shows para animar os 
presentes. Os ingressos VIP podem 
ser retirados com uma equipe de 
promoção que fica no Varanda Es-
petinhos e Filémiau em Taubaté. 

O Arena está situado na estra-

da Municipal Antônio Marçon, 
4.900, Dutra, KM 101. Para 
mais informações acesse o site 
www.arena101.com.br ou o 
entre em contato com o telefone 
(12) 3424-7673.

Divulgação

A intenção do Governo com o novo CPC – 
Código de Processo Civil – sancionado na 
segunda-feira (16), é agilizar o sistema ju-

diciário brasileiro e torná-lo mais acessível para a 
população.

Com 1.072 artigos, o CPC substituirá o texto que 
está em vigor desde 1973 e entrará em vigor em 
março de 2016, para que os operadores do direito 
se adaptem às mudanças nos procedimentos.

Um dos motivos que levou à criação do novo Có-
digo, segundo o Ministério da Justiça, é o número 
de ações tramitando no Judiciário, que já passa de 
100 milhões – quase um processo para cada dois 
habitantes do Brasil, e a morosidade para julgá-las.

Entre as novidades do novo CPC estão o julga-
mento de causas por ordem cronológica, a audiên-
cia de conciliação no início do processo para ten-
tar um acordo, a cobrança de multa para recursos 
protelatórios e a determinação de que decisões de 
tribunais superiores devem orientar casos seme-
lhantes.

Dessa forma, as ações serão julgadas na ordem 
em que forem protocoladas no Judiciário, respei-
tando as exceções previstas no próprio código. 

Também prevê que os tribunais tomem uma 
só decisão para demandas iguais. Institui a 
possibilidade dos profissionais que defendem 
o Estado em ações judiciárias – os advogados 
públicos – recebam honorários de sucumbência, 
quando vencerem as causas. Apesar de alguns 
estados já contarem com esta prática, o disposi-
tivo ainda deverá ser regulamentado para a apli-
cação federal.

Estabelece ainda que a sentença deve condenar 
o advogado vencido a pagar honorários ao vence-
dor. Antes do novo CPC, em decisões judiciais fa-
voráveis à União o pagamento efetuado pela parte 
perdedora era depositado diretamente na conta do 
Tesouro Nacional.

Além disso, de acordo com a secretaria de Refor-
ma do Judiciário do Ministério da Justiça, o novo 
código vem enfrentar três problemas do Judiciário: 
a demora, a dificuldade de acesso do cidadão à Jus-
tiça e o grande número de processos.

Um dos pontos do Código que deve dar celerida-
de dos processos é a redução do número de recur-
sos. Segundo a secretaria de Assuntos Legislativos 
do Ministério, foram extintos os embargos retidos 
e os embargos infringentes. Ainda neste sentido, 
um dos vetos ao texto aprovado pelo Congresso 
eliminou a possibilidade das partes se defenderem 
oralmente no agravo interno.

Outro princípio do novo Código é priorização da 
tentativa de conciliação. Para a secretaria de As-
suntos Legislativos, qualquer ação judicial vai ter 
primeiro uma fase de tentativa de acordo. Segundo 
a nova lei, todos os tribunais terão um centro de 
solução consensual de conflitos. Nesse sentido, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo foi vanguardista 
criando o Cejusc – Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania; em Pindamonhangaba foi 
criado um projeto piloto no Estado, o “OAB Conci-
lia”, que está presente hoje em 55 municípios, co-
nhecido como ‘Poupatempo da Justiça’.

No que tange às consequências práticas do 
novo CPC há alguns avanços, importantes e úteis. 
No entanto, ninguém pode se iludir para não se 
frustrar depois: o novo CPC não irá resolver a len-
tidão dos processos judiciais. Não, não vai. Essa 
morosidade tem causas estruturais complexas e 
que não se solucionam apenas com a mudança de 
uma lei.

De resto, vamos torcer para que dê certo e que, 
principalmente, a interpretação que os Tribunais 
irão dar ao CPC seja consentânea com aquilo que 
mais esperamos da Justiça: celeridade e efetividade.
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cidade

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A estudante de Pindamo-
nhangaba Carmen Azevedo, 
de 15 anos, participou, na 
semana passada, da oita-
va edição do MasterClass 
Internacional em Física de 
Partículas, que aconteceu no 
Campus da Unesp em São 
Paulo.

Carmen cursa o 2º ano 
do Ensino Médio na Escola 
Estadual de Tempo Integral 
Ryoiti Yassuda, no Campo 
Alegre.

O evento visa divulgar a 
Física de Partículas entre 
estudantes do 2° grau e 
é promovido pelo grupo 
Sprace (São Paulo Resear-
ch and Analysis Center). 
Reunindo perto de 215 
alunos e 25 professores de 
15 escolas do Estado de São 
Paulo, o evento foi realiza-
do entre os dias 6, 10 e 11 
de março.

Ligados ao programa 
anual MasterClass, institutos 
de pesquisa e universidades 
ao redor do mundo também 
recebem alunos de Ensino 
Médio e seus professores 
para fazê-los vivenciar a 
vanguarda da pesquisa 
científica. Na edição deste 
ano, cientistas de 210 uni-
versidades e laboratórios de 
pesquisa de 42 países rece-
beram os participantes do 
MasterClass.

Para Carmen, além de  
ampliar seus conhecimentos, 
o evento serviu para “balan-
çar” a sua primeira opção 
profissional: “sempre adorei a 
medicina, mas agora passei a 
considerar também a física”.

O MasterClass 2015 foi 
coordenado também por 
professores da USP, da Uni-
versidade Federal do ABC e 
do Instituto de Ciência e Tec-
nologia do campus da Unesp 
em São José dos Campos.

Estudante de 
Pinda participa do 
masterClass de Física

MST trava SP62 por 1 hora
integrantes do mST - mo-

vimento dos Sem Terra 
- realizaram nessa quar-

ta-feira (18), um protesto na 
rodovia estadual SP-62 – trecho 
Vereador abel Fabrício dias, 
em frente à uma ocupação do 
movimento.

o ato começou por volta das 
11h30, quando os manifestan-
tes atearam fogo em pneus e 
bloquearam a rodovia que liga 
o centro da cidade a moreira Cé-
sar, nos dois sentidos, por cerca 
de uma hora.

de acordo com uma das 
integrantes da direção regional 
do mST, Suelyn da Luz, o pro-
testo foi feito para pressionar o 
governo do Estado a conceder 
alguma das áreas que foram 
sinalizadas para fins de reforma 
agrária.

Segundo ela, o acampamen-

to Egídio Brunetto, que fica ao 
lado da Fatec, onde ocorreu o 
protesto, é uma dessas áreas. 
desde dezembro de 2014, 45 
famílias de Pinda e cidades 
vizinhas estão acampadas no 
terreno estadual, que é admi-
nistrado pelo daEE - depar-
tamento de Águas e Energia 
Elétrica.

na década de 90, ele funcio-
nava como campo de pesqui-
sas, mas foi desativado e em 
2010 foi sinalizado pelo itesp - 
Fundação instituto de Terras do 
Estado de São Paulo como área 
para fins de reforma agrária.

“a gente tem um projeto 
de produção orgânica de arroz 
irrigado, que é uma experiência 
muito promissora do mST no 
Rio grande do Sul. aqui é uma 
área grande e improdutiva”, 
disse Suelyn.

Futuro
ainda ontem, uma reunião 

ocorreu em São Paulo, com o 
itesp, para discutir a situação 
das 45 famílias. o acampamento 
Egídio brunetto já recebeu ordem 
de reintegração de posse. o 
prazo para que deixem o local se 
encerra na sexta-feira (20).

“a gente não pretende ter 
confronto com a polícia. Esse 
protesto foi pacífico e consegui-
mos mostrar para o itesp e para 
o governo que estamos dispos-
tos a permanecer na resistência 
e na ocupação. a gente vai 
seguir pressionando e marcando 
reuniões até que a gente consi-
ga atingir nosso objetivo, mes-
mo que não seja aqui”, afirmou.

o Sindicato dos metalúrgicos 
de Pinda ofereceu apoio para 
o movimento, com o caminhão 
de som.

Bloqueio foi em frente ao acampamento do MST, ao lado da Fatec

Willie Machado

Conselho de Contabilidade 
orienta contribuintes

o contribuinte tem até 30 
de abril para enviar sua dirPF 
– declaração imposto de ren-
da sobre a Pessoa Física– para 
a receita Federal. A partir des-
te ano só pode ser entregue 
pela internet e não na Caixa 
econômica Federal, nem no 
Banco do Brasil, como em anos 
anteriores.

são esperadas mais de 27,5 
milhões e até a segunda-feira 
(16) pouco mais de 2.960.500 
foram recebidas pela receita.

Além disso, o contribuinte 
pode emitir a declaração por ta-
blets e smartphones através do 
m-irFP, aplicativo já baixado 
por mais de 100 mil pessoas.

É obrigado a declarar as pes-
soas cujos rendimentos tenham 
sido superiores a r$ 26.816,55, 
em atividades rurais rendimen-
to superior a r$ 134.082,75 e 
posse ou propriedade de imó-
vel superior a r$ 300 mil em 
2014 e a quem obteve doação 
ou ganhos sujeito à tributação, 
realizou operações na bolsa de 
valores ou mercados semelhan-
tes. “Quem recebeu a doação em 
dinheiro ou bens deve informar 
na ficha de doações efetuadas”, 

A Malha Fiscal, conhecida 
como Malha Fina, é um processo 
em que a Receita verifica as incoe-
rências das informações dadas pe-
los contribuintes e chama-os para 
prestar esclarecimentos e regula-
rizar a situação. Para evitar esse 
risco, é necessário que se informe 
tudo na declaração.

Caso o contribuinte perca o 
prazo para entregar a declaração, 
ele terá que pagar uma multa de 
1% ao mês - calendário ou fração 
de atraso, calculado sobre o im-
posto devido, com valor mínimo 
de R $ 165,74, pelo atraso.

No momento da restituição, 
idosos, deficientes e portadores de 
doenças graves, tem prioridade. 
Em seguida àqueles que entrega-
ram inicialmente. 

Mais informações no site da 
Receita Federal, idg.receita.fazen-
da.gov.br.

Delegada do Conselho Regional de Contabilidade de Pindamonhangaba, Denise Monteiro

Malha Fina

afirma a Delegada do Conse-
lho regional de Contabilidade 
de Pindamonhangaba, denise 
Monteiro.

A delegada também explica 
que a declaração pode ser pre-
enchida de duas maneiras. Uma 

delas é a forma simples, com 
o Desconto Simplificado, sub-
traindo 20% sobre o valor da re-
ceita, que deve ser inferior a r$ 
15.880,89, ou a Completa, pela 
qual é possível deduzir educa-
ção, empregada doméstica, des-

pesas médicas e a contribuição à 
previdência complementar.

Deduções
deduções como educação 

não pode ter excedido o valor de 
r$ 3.375,83 por pessoa, empre-
gada doméstica até r$ 1.152,88. 
despesas médicas podem ser 
importadas – após solicitação – 
aos médicos ou às empresas, as-
sim disponibilizando através de 
um demonstrativo, em formatos 
eletrônicos, e 12% de tributos 
à previdência complementar. 
doações ao estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, incentivo a 
Cultura e Atividade Audiovisu-
al, esporte e estatuto do idoso 
podem ser deduzidas em até 6% 
sobre o ir devido.

outra regra válida a partir 

desse ano, é que os dependentes 
com idade igual ou superior a 16 
anos deverão obter o CPF – Ca-
dastro de Pessoa Física.

Além disso, contribuintes 
que saírem definitivamente do 
país poderão gerar pelo aplica-
tivo no campo Comunicação de 
Saída Definitiva do País 2015 ou 
no site da receita Federal, um 
formulário, para que caso ve-
nha a receber algum rendimen-
to nessas condições, informar a 
fonte pagadora para que retenha 
o valor, na legislação em vigor.

em casos de doação, quem 
deu e quem recebeu é necessá-
rio declarar. Em relação a filhos 
de pais separados, quem detém 
a guarda e recebe a pensão ali-
mentícia (informada judicial-
mente ou acordo homologado) 
deve declarar e colocá-los como 
dependentes.

diante disso, muitos contri-
buintes omitem algumas infor-
mações, fazendo com que eles 
recebam um valor ao invés de 
pagar para o Governo. “A recei-
ta Federal faz um cruzamento 
de dados, de ambas as partes”, 
informa denise, por isso caem 
na “Malha Fina”.

Francielly Godoy



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)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br
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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 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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

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

O vereador Professor 
Eric (PR) participou no dia 
27 de fevereiro, da entrega 
das obras de duplicação da 
avenida Professor Manoel 
César Ribeiro (SPA 92/60).

A cerimônia foi realizada 
próximo à entrada do bairro 
Santa Cecília e contou com 
a presença do Governador 
do SP, do Prefeito de Pinda-
monhangaba e outras autori-
dades estaduais, regionais e 
municipais.

A avenida Professor Ma-
noel César Ribeiro liga o 
centro da cidade aos bairros 
Santa Cecília, Maricá, Lo-

O 1º Secretário de Câmara 
de Pindamonhangaba, vereador 
Janio Ardito Lerario participou 
nesta segunda-feira, dia 09 de 
março, no plenário da Casa, da 
Sessão Solene em comemora-
ção ao “Dia Internacional da 
Mulher” e concedeu uma justa 
homenagem a senhora Maria 
Claudina Guedes de Castro, 
que tem destacada atuação em 
diversos setores da cidade.

Nascida em Pindamonhan-
gaba – SP, em 12 de julho de 
1950, Maria Claudina Guedes 
de Castro é filha de Mário Pivato 
de Castro e Maria de Lourdes 
Guedes de Castro. Tem cinco 
filhos e é avó de 02 netos. Con-
cluiu seus estudos primários no 
Colégio Externato São José e o 
Ensino Médio na Escola João 
Gomes de Araújo, ambos em 
Pindamonhangaba. 

Em 1971, iniciou sua ativida-
de profissional no antigo Banco 
Real. Em 1972, após passar 
em concurso, começou suas 
atividades no Banco Itaú. Suas 
habilidades e seu atendimento 
solícito aos clientes do 
banco despertaram o 
interesse do recém-elei-
to Prefeito Vito Ardito 
Lerario, que a convidou 
para exercer a função de 
secretária durante suas 
gestões na Administra-
ção municipal.

De 1989 à 1992, 
Maria Claudina Guedes 
de Castro atuou como 
Secretária de Gabinete. 
Já no período de 1993 à 
1996 desempenhou a função de 
Secretária do então Secretário 
de Obras, Vito Ardito Lerario, 

Vereador Janio homenageia 
secretária Maria Claudina em 
sessão solene do “Dia da Mulher”

EvEnto acontEcEu no plEnário da câmara dE

pindamonhangaba na sEgunda-fEira, dia 09 dE março

durante a gestão do prefeito 
Francisco de Assis Vieira Filho 
– Chesco. Entre os anos de 1997 
e 2004, voltou a função de Secre-
taria de Gabinete da Prefeitura 
e desde 2013, Maria Claudina 
Guedes de Castro é Assessora 
de Gabinete da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

“Esta homenagem é por sua 
postura calma, paciente e sempre 
alegre ao receber e atender as 
pessoas vão até o gabinete do 
prefeito. Ela conversa com todos 
e atende com carinho e atenção”, 
afirmou Janio. 

O vereador destacou que 
“apesar da fragilidade e por ter 
passado por graves problemas 
de saúde esta grande mulher se 
destaca por ser guerreira fortale-
cendo a participação da mulher 
na sociedade e as principais con-
quistas obtidas por elas”. Janio 
fez questão de repetir uma frase 
de uma outra grande amiga sua: 
“É difícil entender as mulheres. 
Mas, o importante é que sejam 
amadas”. 

Vereador Janio lerario ConCedeu 
homenagem à senhora maria 

Claudina guedes de Castro, em 
sessão solene, na Câmara de 

pindamonhangaba

Ad i l s o n AlVA r e n g A/Co m i s s ã o d e eV e n to s/CVP

Professor Eric participou da 
inauguração da obra de duplicação
da av. Professor Manoel César Ribeiro
EvEnto acontEcEu no dia 27 dE fEvErEiro 

E contou com a prEsEnça do 
govErnador dE são paulo

teamento Triângulo, Feital e 
Santa Cruz, Jardim Eloyna e 
Cidade Nova até a Rodovia 
Presidente Dutra.

A obra teve um investi-
mento de R$ 24.700.000,00 
e foi realizada pelo DER – 
Departamento de Estradas de 
Rodagem – com supervisão 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

“Com a duplicação, a 
avenida ficou mais segura 
e o trânsito mais organi-
zado, pois conta também 
com ciclovias e sinalização 
adequada. A duplicação se 
tornou muito importante, 
uma vez que a via dá acesso 
às fábricas e, com certeza, 
diminuirá os acidentes fatais 
que ocorriam com frequên-
cia”, concluiu o vereador 
Professor Eric.

Vereador proFessor eriC (destaque) obserVa que a dupl iCação deixou a 
aVenida mais segura e o trânsito mais organizado

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) está cobran-
do novamente da EBCT - Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos -, 
a implantação do serviço de entrega 
de correspondências no Parque das 
Palmeiras. Nesta segunda feira, dia 
16, ele protocolou o requerimento n 
º 435/2015, solicitando providências 
urgentes à empresa para implantação 
deste serviço no bairro. Segundo o 
edil, os moradores estão clamando 
há anos pelo serviço, considerado 
essencial para a vida das pessoas.

Desde o início do mandato, 
Magrão vem cobrando providên-
cias, protocolando diversos reque-
rimentos e indicações, conforme 
pode ser comprovado através dos 
requerimentos nºs 154, 455, 1.851 
de 2013 e nº 2.471/2014. Em ju-
nho de 2014, Magrão protocolou 
o ofício nº 46/2014 ao Gerente do 
Centro de Distribuição Domiciliar 
de Pindamonhangaba, da EBCT, 
solicitando informações com re-
lação a implantação do serviço no 
Parque das Palmeiras. O vereador 
alegou que o bairro possui cerca de 
1000 lotes, com aproximadamente 
70% de casas construídas e, segundo 
informação da Prefeitura, através do 
ofício nº 311/14-GAB, apenas 35 
casas estariam em situação irregular 
com a numeração.

Segundo o 
último ofício re-

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou 
um requerimento que reitera ao 
Prefeito e ao Departamento de 
Transito, providências quanto 
a instalação de lombadas ou 
outra alternativa que possa ser 
usada, na Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias – SP 62, 
para que as pessoas, que na 
maioria são crianças que re-
sidem nos bairros: Parque das 
Palmeiras, Vila São Paulo e 
Castolira e estudam na REME-
FI Odete Corrêa Madureira, no 
bairro Morumbi, possam atra-
vessar com maior segurança 
possível esta rodovia.

Em resposta recebida pelo 
vereador Cal, através do ofício 
nº 1842/14-GAB, reportado 
pelo Setor de Engenharia de 
Tráfego, que após análise téc-
nica do local, constatou-se que 
a real necessidade em atender 

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Ve-
reador Felipe César – FC 
(PMDB) solicita ao Prefeito 
a realização de estudos para 
viabilizar a construção de 
uma rodoviária interestadu-
al às margens da Rodovia 
Presidente Dutra. Em sua 
justificativa, o Presidente 
alega que a atual rodoviária, 
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 gui-
chês e plataformas, à beira da 
Via Dutra, vai proporcionar 
que novas empresas e novas 
linhas possam ser criadas e 
atendidas, permitindo que 
Pindamonhangaba possa ter 
ligações com outras cidades 
e capitais do país. “Nossa 

Felipe César – FC pede 
a construção de uma 
rodoviária na Via Dutra

cidade cresce a cada 
dia, e a Dutra está cada 
vez mais próxima, desta 
forma, uma rodoviária às 
margens desta rodovia, 
vai facilitar novas linhas 
e novas empresas”.

Segundo anel viário
Outra solicitação do 

presidente Felipe César 
– FC ao Executivo é a 
contratação de uma em-
presa especializada para 
realizar estudos visando 
a construção do segundo 
anel viário em Pindamo-
nhangaba. O vereador jus-
tifica que, tendo em vista o 
crescimento do município 

nos últimos anos e o fluxo de 
veículos, há necessidade de 
novas rotas para o contorno 
e o acesso da cidade. “Hoje, 
está mais que provado que o 
anel viário tirou grande parte 
do trânsito, principalmente ca-
minhões e carretas, da região 
central da cidade e possibilitou 
o crescimento comercial em 
torno do atual anel viário, que 
hoje já está com um grande 
fluxo de veículos. Visando 
o crescimento da cidade, 
assim como o Plano Diretor, 
é necessário que sejam ini-
ciadas as tratativas visando a 
construção do segundo anel 
viário, de modo a circular 
toda a cidade, interligando as 
estradas que cortam a nossa 
região, como Via Dutra, Estra-
da Velha Rio-SP e a Floriano 
Rodrigues Pinheiro”, enfatiza 
o Presidente da Câmara Felipe 
César – FC.

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

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) enviou soli-
citação ao prefeito Vito Ardito 
e à Secretária de Saúde Sandra 
Tutihashi, para que retorne com 
a entrega dos medicamentos na 
Farmácia do Centro de Especia-
lidades, aos sábados, domingos 
e feriados prolongados.

O vereador faz esta solicita-
ção, pois nos finais de semana, 
muitos pacientes que são aten-
didos, não possuem recursos 
financeiros para arcar com o 
custo dos medicamentos e ficam 
impossibilitados de iniciarem o 
tratamento. O vereador Toninho 
da Farmácia destaca que, quan-
do a farmácia atendia nestes 
dias específicos, a população 
se sentia melhor amparada e 
protegida pela rede pública.

Entrega de medicamentos 
nos Postos Médicos
dos bairros
Outro pedido do vereador 

Toninho da Farmácia pede a 
retomada de entrega de medicamentos 
aos sábados, domingos e feriados

Toninho da Farmácia é que os 
medicamentos que são dados 
para a população também 
voltem a ser entregues nos 
Postos Médicos dos bairros. 
“Sou contra ao fato dos medi-
camentos só serem entregues 
no Posto de Saúde do centro 
da cidade, pois se um morador 
do Bairro das Oliveiras ou 
Rodeio, que precisa passar 
por consulta no Posto Médico 
do Bonsucesso, tiver ainda 
que vir ate o centro da cidade 
para retirar seu medicamento, 
poderá até mesmo perder a 
viagem, uma vez que muitos 
medicamentos estão em falta. 
Este novo esquema de entre-
gar os medicamentos para a 
população no Posto de Saúde 
central certamente vai trazer 
muito mais aborrecimento 
do que benefícios para a po-
pulação”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia.

Vereador toninho da FarmáCia

pede a retomada de entrega de 

mediCamentos aos sábados, domingos e 

Feriados no Centro de espeCial idades

Cal recebe resposta em 
solicitação para problema 
de travessia da SP-62

a solicitação, haja visto que tal 
fato se justifica por caracterizar 
área de travessia de estudantes 
e moradores, tendo um fluxo 
diário de pedestres, contudo 
a reivindicação será incluída 
na programação de atividades 
a serem realizadas pelo Setor 
de Sinalização Viária.

O vereador Cal pede urgên-
cia para esta programação, bem 
como sua efetiva realização 
para que possa oferecer mais 
segurança a todos que atraves-
sam a rodovia naquele local, 
próximo ao bairro Morumbi.

Depósito de entulhos
Outro requerimento en-

viado ao Prefeito solicita que 
se faça uma reunião entre os 
proprietários de caçambas 
e o Departamento de Meio 
Ambiente, para que seja so-
lucionado o problema de onde 
descarregar os entulhos.

Vereador Magrão volta a cobrar 
providências para implantação de 
correio no Parque das Palmeiras
sErviços dE EntrEga dE corrEspondências é a maior 

nEcEssidadE dos moradorEs do bairro; vErEador 
cobra solução dEsdE o início do mandato

cebido do Gabinete da Diretoria 
Regional São Paulo, da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, 
datado de 29/12/2014, foi infor-
mado que o Parque das Palmeiras 
não atende a Portaria Ministerial 
nº 567, de 2011, do Ministério das 
Comunicações, uma vez que, os 
imóveis não apresentam numeração 
de forma ordenada, individualizada 
e única e, também, não possuem 
caixa receptora de correspondências 
localizadas na entrada, impossi-
bilitando assim, a distribuição de 
correspondências. 

Esta semana, o vereador con-
versou com o Secretário de Planeja-
mento da Prefeitura, e este informou 
que, das 35 casas que faltavam para 
regularizar a situação, só restam 9. 
Para Magrão, os moradores do bairro 
Parque das Palmeiras não podem 
ser prejudicados por conta de uma 
porcentagem pequena de moradores 
que ainda não conseguiu regularizar 
o seu imóvel junto à Prefeitura. 
“Vamos cobrar novamente a EBCT 
– Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos para dar início na entrega 
de correspondências, acabando de 
vez, com esse impasse que tem 
trazido transtornos e prejuízos aos 
moradores do Parque das Palmei-
ras”, conclui o vereador Magrão.

Vereador magrão, 

na entrada do 

parque das 

palmeiras, Cobra 

a implantação 

do serViço de 

entrega de 

CorrespondênCias 

no bairro
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LICENÇA DA CETESB
A CERIBELLI & MADI LTDA-EPP torna publico que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação Nº 3004763, valida ate 10\03\2019, para Peças 
e Acessórios para maquinas e equipamentos de uso geral; fabrica a RUA JAPÃO, 
105, PARQUE DAS NAÇOES, PINDAMONHANGABA.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 040/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua ELOY CHAVES, 186, bairro SANTANA, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.10.022.001, 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 041/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua ELOY CHAVES, 184, bairro SANTANA, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.10.022.002, 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 042/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua ELOY CHAVES, 184, bairro SANTANA, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.10.022.002, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários da Prefeitura. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 112º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 4º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 043/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua ELOY CHAVES, 186, bairro SANTANA, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.10.022.001, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários da Prefeitura. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 112º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 4º da Lei 2610/1991..

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 044/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). LUIZ CARLOS GROSSO ALVES, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Dr. FREDERICO MACHADO, 661, Quadra B, Lote 12/13 bairro Campo Alegre, 
inscrito no município sob a sigla SE11.09.19.019.000, 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 049/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARLENE PEREIRA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua PORTUGAL, 0, Quadra R, Lote 02, bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito no município sob a 
sigla SE21.13.12.002.000, 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 050/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARLENE PEREIRA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua PORTUGAL, 0, Quadra R, Lote 01, bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito no município sob a 
sigla SE21.13.12.001.000, 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL DE NoTIfICAÇão

CoNTRoLE 051/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). SILVANA SOUZA CORREA MEYER , 
LOCATARIO(A) do imóvel situado a Rua Abel Correa Guimarães, 1440 s/nº.  Bairro Vila Rica, inscrito no 
município sob a sigla SO121601022000, para que efetue a limpeza do referido imóvel (Descarte de lixo 
ou reciclagem – saúde publica ) 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.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PORTARIA INTERNA Nº 9.450, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Retifica 
a Portaria Interna nº 9.438, de 06 de fevereiro de 2015, para compor comissão de abertura PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar rasura em atestado médico entregue pela servidora Deise 
Câmara Torres, conforme relatado no Processo Interno nº 18502/2014.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

PORTARIA GERAL Nº 4.425, DE 13 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os vazios 
urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins habitacionais no Município.
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial Santa Clara” 
ficando desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de 
equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes características e elementos:-
I – Denominação do Loteamento:- Loteamento Residencial “Santa Clara”
II –  Localização do Loteamento: Ruas Dr. Miguel de Godoy Moreira Costa, José Malabarba e José de 
Oliveira – Área Remanescente denominada “Fazenda Santa Clara – Gleba A1” – Matrícula nº 56.264 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla NE 11-11-15-004-000, 
arquivado no Processo Externo da PMP nº 19251, de 22 de julho de 2013.
III – Proprietário do Loteamento:- Lucky Capital Empreendimentos Ltda.
IV – Composição:- 27 (vinte e sete) quadras, compostas por 559 (quinhentos e cinquenta e nove) lotes 
residenciais, 41 (quarenta e um) lotes de uso misto e 1 (um) lote não residencial (EEE – Reservatório) – 
totalizando 601 (seiscentos e um) lotes com área de 133.590,58 m2 (52,38% da área total do Loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:-
a) Área destinada a sistema viário:-
52.231,71 m2 ( cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e um metros quadrados quadrados e setenta e um 
decímetros quadrados)  - 20,48%
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):-
13.116,97m2 (treze mil, cento e dezesseis metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) – 
5,14%
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:  56.084,67 m2 (cinquenta e seis mil, oitenta e quatro metros 
quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) – 22 %
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 601):-
     133.590,58 m2 (cento trinta e três mil, quinhentos e noventa metros quadrados e cinquenta e oito 
decímetros quadrados) – 52,38%
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma para 
execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos projetos aprovados, 
acham-se arquivados no Processo PMP nº 19.251, de 22/07/2013, devendo ser rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta de esgoto;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da 
publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria o lote  1 da Quadra “Z” (área de 
14.044,42m2) e 1 da Quadra “Y” (cinco milhões e novecentos e dezessete mil e quatrocentos e vinte e três 
reais e vinte centavos), totalizando 2 (dois) lotes avaliados em R$ 5.917.423,20 (um milhão, novecentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras de 
infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente Escritura 
Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia de hipoteca, 
de que trata o parágrafo único do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.
Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o comparecimento 
do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos projetos aprovados.
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar a ocupação 
dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro de galerias e após 
a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do Término de Serviço pela 
Concessionária de Energia Elétrica local.
Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes no 
Processo Externo  PMP nº 19251/2013.
Art. 8º A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral do disposto na presente 
portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schimidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

PORTARIA GERAL Nº 4.419, DE 09 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.397, de 24 de fevereiro de 2015, onde se lê a partir de 01/01/2015, 
leia-se a partir de 1º de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de gouvêa - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

DECRETO Nº 5.172, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
Declara de Interesse Social o empreendimento “Condomínio Residencial Casa Bella 2”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e, de 
acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando a análise prévia do projeto do empreendimento Condomínio Residencial Casa Bella 2, de 
propriedade de Agropecuária Maria Augusta Pindamonhangaba Ltda, localizado na Estrada Municipal das 
Campinas s/nº, área remanescente da Área “A” , conclusa em 06/11/2014;
Considerando a Certidão de Diretrizes do Uso de Solo nº 219/2015-DPL, a Certidão de Desmembramento 
nº 580/2014-DAF, o projeto Técnico de Prevenção e Combate à Incêndios nº 053599/3538006/14 aprovado 
em 29/09/2014, a declaração de Dispensa de Análise GRAPROHAB nº 0906/14, de 12/11/2014, a Certidão 
Negativa de Débitos nº 32133/2014, a R.R.T. de projeto arquitetônico nº 2996343 CAU/BR, A.R.T. de 
execução nº 92221220150112034 CREA-SP e nos termos do Processo Externo nº 7599/2014;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de interesse social o futuro empreendimento  denominado “Condomínio Residencial 
Casa Bella 2”, com localização na Estrada Municipal das Campinas s/nº, área remanescente da Àrea “A” 
com 28.160,48m2 , parte da matrícula 54.901 do CRIA, Sigla Cadastral SE.33.02.02.098.000, composto de 
272 (duzentas e setenta e duas) unidades residenciais projetadas totalizando 14.590,51 m2
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

DECRETO Nº 5.171, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
Declara de Interesse Social o empreendimento “Condomínio Residencial Casa Bella 1”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e, de 
acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando a análise prévia do projeto do empreendimento Condomínio Residencial Casa Bella 1, de 
propriedade de Agropecuária Maria Augusta Pindamonhangaba Ltda, localizado na Estrada Municipal das 
Campinas s/nº, área remanescente da Área “A” , conclusa em 06/11/2014;
Considerando a Certidão de Diretrizes do Uso de Solo nº 218/2015-DPL, a Certidão de Desmembramento 
nº 580/2014-DAF, o projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndios nº 053009/3538006/14 aprovado 
em 29/09/2014, a declaração de Dispensa de Análise GRAPROHAB nº 0905/14, de 12/11/2014, a Certidão 
Negativa de Débitos nº 32132/2014, a R.R.T. de projeto arquitetônico nº 2996303 CAU/BR, A.R.T. de 
execução nº 92221220150112068.   CREA-SP e nos termos do Processo Externo nº 7600/2014;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de interesse social o futuro empreendimento  denominado “Condomínio Residencial 
Casa Bella 2”, com localização na Estrada Municipal das Campinas s/nº, área remanescente da Àrea “A” 
com 27.105,49m2 , parte da matrícula 54.901 do CRIA, Sigla Cadastral SE.33.02.02.106.000, composto de  
264 (duzentas e sessenta e quatro) unidades residenciais projetadas totalizando 14.184,47 m2
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

fuNDo DE PREVIDÊNCIA MuNICIPAL
DE PINDAMoNhANgABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do respectivo Conselho de Administração, a qual terá 
lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 
1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas do dia 25 de março do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n°. 
01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 19 de Março de 2015.

Sidervan Luiz Alves - Superintendente do fPMP

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom 
Sucesso, convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 08/04/2015, no Hotel Colonial, sito a Av. Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 4.201, Pindamonhangaba, SP, as 19h:00 em primeira convocação 
com, no mínimo, 20% dos Associados presentes e as 19h:30 com qualquer 
número de presentes, para votar e deliberar sobre o quanto segue: 

1. Explanação sobre as atividades realizadas pela Comissão eleita em 
29/09/2014; 

2. Aprovação do Regulamento Interno do clube; 
3. Aprovação da movimentação Financeira de 2014; 
4. Deliberação sobre Orçamento de Despesas e Melhorias para 

2015/2016; 
5. Eleição do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal para o Biênio 2015/2016. 

Observações de acordo com o Estatuto Social: 

• É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, 
munidos com procurações específicas; 

• A inscrição de chapas para eleição do Conselho Deliberativo deverão ser feitas até 
19/03/2015, conforme previsto no artigo 72 do Estatuto Social da Associação. Para 
inscrever-se basta dirigir-se até a sede social da Associação através de requerimento 
dirigido à Associação. Maiores informações sobre a candidatura deverão ser obtidas 
diretamente com a administradora Advale, através do telefone: (12) 3424-6790 ou do e-
mail: atendimento.taubate@advale.com.br. 

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 

As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;  
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de moradores; 
Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido; 
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 
Paula Regina Smith Schiavini        12/03/2015 

Reserva Bom Sucesso 2 col por 12 cm

splendore 1___ 2 col 5 cm

splendore 2___ 2 col 6 cm

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL RESuMIDo

PREgão Nº 367/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 367/14, referente à “Aquisição de caminhão coleta 
seletiva com carroceria de gaiola para atender ao Departamento de Meio Ambiente”, com encerramento 
dia 01/04/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de março de 2015. 

PREgão Nº 048/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 48/15, referente à “Contratação de empresa especializada 
em transporte adaptado de paciente com necessidades especiais, por 12 (doze) meses”, com encerramento 
dia 31/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de março de 2015. 

PREgão Nº 049/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 49/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada da prestação de serviço de manutenção e limpeza dos lustres do Palacete da Palmeira – 
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, com encerramento dia 31/03/15 às 14h e 
abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de março de 2015. 

CoMuNICADo
A Empresa D. f. B. CoNSoLINo ME, inscrita no CNPJ n.º 71.819.957/0001-02, estabelecida a Rua 
Capitão José M. V. Ferraz, nº 186, Mercado Municipal Box 48. Bairro Centro, Pindamonhangaba 
SP, pede o comparecimento do funcionário TIAGO ALVES DOS SANTOS, portador da CTPS n.º 
33141 serie 374 SP, admitido em 01/02/2015, ausente desde 01/02/2015, no prazo de 48 horas, 
pela terceira vez consecutiva. O não comparecimento caracterizara ABANDONO DE EMPREGO, 
conforme as Leis Trabalhistas em vigor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO 
DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  REALIZADA SOBRE A ELEIÇÃO DE MEMBROS 
PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E PARA O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE. 
A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, nº 2.500, Socorro, Pindamonhangaba/
SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por sua Presidente, Sra. Paula Ramon da Silva, 
CONVOCA, através do presente edital, os associados, para Assembléia Geral Extraordinária, que 
será realizada na sede do Clube da Associação, localizado na Rua Mariana Marcondes Cesar 
Romeiro, S/N, as 19h00 em primeira convocação, com a presença do quorum prevista no Estatuto, 
e às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de associados, no dia 26 de março 
de 2015, podendo ser efetivada a votação dos assuntos por aclamação (art. 15, do Estatuto), com 
a seguinte ordem do dia:
1 - Cumprimento das exigências apontadas pela Nota Devolutiva, expedida pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Pindamonhangaba – SP, com fito de inclusão de omissões e 
retificação da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada na data de 01 de dezembro de 2014, 
bem como esclarecer as divergências encontradas entre o Edital de Convocação e a Ata da 
Assembléia, quais sejam:
Esclarecimento da divergência dos horários da realização da Assembléia;
a) Esclarecimento e ratificação do prazo de inscrição dos candidatos à eleição;
b) Esclarecimento da divergência entre o número de votos correspondente a 418 (quatrocentos 
e dezoito) para os Conselheiros Fiscais e o número de assinaturas da lista de presença 
correspondente a 102 (cento e duas);
c) Esclarecer e incluir que uma vaga de Conselheiro Fiscal Suplente não foi preenchida por falta 
de candidato inscrito;
d) Inclusão das datas exatas de início e término dos mandatos dos candidatos eleitos na Assembléia;
e) Inclusão de Declaração de Posse retroativa, a partir da data de 01/01/2015 dos eleitos na 
Assembléia.
 Não serão tratados quaisquer outros assuntos nesta Assembléia que tem a finalidade única de 
sanar as Exigências do Cartório supra mencionadas, para que ocorra o registro efetivo da ata da 
eleição realizada.
Pindamonhangaba/SP, 16 de março de 2015.

Paula Ramon da Silva - Presidente

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
CoNCuRSo PÚBLICo Nº 02/2012

CoNVoCAÇão
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, 
nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 25/03/2015 às 15:00 horas

PRofESSoR DA REDE MuNICIPAL DE ENSINo

123º gABRIELA WALESKA VIEIRA PEREIRA
RUA RAULINO DA SILVA CABRAL, 40 – VILA DOS COMERCIÁRIOS I
LORENA – SP
CEP 12610-145

EDSoN MACEDo DE gouVÊA - SECRETÁRIo DE ADMINISTRAÇão

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
CoNCuRSo PÚBLICo Nº 01/2011

CoNVoCAÇão
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  25/03/2015 às 14:00 horas

ENFERMEIRO

6º GISLAINE CRISTINA DA SILVA COSTA
RUA DO AMOR-PERFEITO, 36 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-330

EDSoN MACEDo DE gouVÊA - SECRETÁRIo DE ADMINISTRAÇão

Um adolescente foi detido 
na tarde da última terça-feira 
(17) após ser pego transpor-
tando drogas em um ônibus.

Segundo informações, a 
Polícia Rodoviária fez abor-
dagem a um ônibus que vinha 

de São Paulo com destino a 
Vitória-ES na rodovia Presi-
dente Dutra, próximo ao pe-
dágio. Dentro do veículo foi 
encontrado com um jovem de 
17 anos, 13,5kg de maconha 
em uma mochila que estava 

debaixo de sua poltrona e na 
bagagem coletiva. 

Conduzido ao Plantão Po-
licial, ele assumiu que a droga 
era sua e que levaria até a ci-
dade de Ponta Porã-MS pela 
recompensa de R$ 6 mil. O 

menor foi autuado por tráfi-
co de drogas pelo Delegado 
de Polícia e encaminhado ao 
Distrito Policial do Quiririm em 
Taubaté e está à disposição 
da Vara da Infância e Juventu-
de de Pindamonhangaba.

Menor é flagrado em ônibus transportando drogas-

homem é preso e 
acusado três crimes

DECRETO Nº 5.170, DE 09 DE MARÇO DE 2015.
Convoca a II Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com as Leis Federais nºs 8.842, de 04 de janeiro de 1994 e 10.741, de 1º de outubro de 2003, e a Lei 
Municipal nº 4.492, de 03 de outubro de 2006,
D E C R E T A
Art. 1º Fica convocada a I Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, sob o tema “PROTAGONISMO 
E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA – POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES”, a realizar-se no 
dia 25 de abril de 2015, das 8 às 16 horas, na ETEC João Gomes de Araújo. 
Art. 2º Fica constituída a Comissão Organizadora deste evento a qual será composta pelos membros abaixo 
relacionados e terá como incumbência elaborar o regimento interno, a programação e todas as outras 
providências necessárias à realização do Evento, submetidas ao Conselho Municipal do Idoso.

Presidente : Patrícia Campos

Comissão Organizadora:
 
 Adilson Lima da Silva
 Auxiliadora Rita de Toledo
 Carla Miranda da Silva Fonseca
 Ernani Pereira de Oliveira Júnior
 Haidee Ferrari

Pindamonhangaba, 09 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

José Roberto A. Homem de Mello
Laís Aparecida França da Silva
Maria do Carmo Vaz Luz
Patrícia Alves dos Santos Beraldo
Sueli Correard da Silva
Vânia Maria Moreira Miguel

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

Na noite da última segun-
da feira (16), Policiais Mili-
tares do Baep de São José 
dos Campos em patrulha-
mento no município de Pin-
da, prenderam um homem 
de 32 anos que tinha em sua 
residência vários produtos 
ilegais.

O homem foi abordado 
no bairro Santana. Na casa 
foram encontradas uma pis-
tola com dois carregadores, 
munições de arma de fogo, 
um rádio transmissor, 1.500 

DECRETO Nº 5.169, DE 09 DE MARÇO DE 2015.
Declara de Interesse Social o empreendimento Conjuntos de Edifícios Residenciais – Loteamento 
“Viver Melhor Pindamonhangaba”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e, 
de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando que o projeto dos Conjuntos de Edifícios Residenciais da “Multipla Pinda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda” no loteamento denominado “Viver Melhor Pindamonhangaba”,  
aprovado pela Portaria Geral nº 4.327, de  17 de novembro de 2015, Certidão de uso do Solo nº 
1.294/2013 e  Alvará nº 003/2014, matrícula nº 54.276 do C.R.I.A;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de interesse social o empreendimento  Conjuntos de Edifícios Residenciais 
no Loteamento “Viver Melhor de Pindamonhangaba”, a

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Processo Lote Quadra Logradouro 
Unidades 

(Apartamentos) 
Área a 

construir 
(m2)

32.105/2013 01 A Avenida 01 224 11.744,25 
32.105/2013 02 A Avenida 01 240 12.573,57 
32.108/2013 03 A Avenida 01 288 15.080,68 
32.109/2013 04 A Avenida 02 192 10.085,61 
32.110/2013 05 A Avenida 02 288 15.080,68 
32.112/2013 01 F Avenida 02 192 10.085,61 
32.113/2013 02 F Avenida 01 288 15.080,68 
32.114/2013 01 J Avenida 01 288 15.080,68 

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

DECRETO Nº 5.165, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº 5.742, de 19 de dezembro de 2014.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 37.922,65 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), na 
Secretaria de Educação e Cultura, para uso dos recursos do Fundeb, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, 
da Lei 11.494/2007. A classificação orçamentária será:
12.00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.32  Departamento Pedagógico/Fundeb
2048                        Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb -Magistério
12.361.0004.2     3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil (417)    R$  37.922,65
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a sobra de caixa do Fundeb, 
do exercício de 2014, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos geraldo Botan - Secretário de finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
ESTADo DE São PAuLo

pinos de plástico, a quantia 
em dinheiro de R$ 8.660 e 
seis cheques no valor de R$ 
10 mil cada, totalizando R$ 
60 mil. O bandido tentou su-
bornar os policiais e também 
foi autuado por corrupção 
ativa, além de tráfico de dro-
gas e porte ilegal de arma de 
fogo. 

Ele foi preso em flagrante 
pelo delegado de polícia no 
plantão policial e mandado 
para a cadeia pública de 
Cruzeiro.

Divulgação PM Divulgação PM

Rádio, arma e drogas encontrados com o menor
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A cidade de Pindamo-
nhangaba vai conhecer, no 
próximo sábado (21), sua 
representante no Concur-
so Miss São Paulo 2015. A 
seletiva regional será rea-

lizada em Ilhabela e coro-
ará as representantes das 
cidades do Vale do Para-
íba e Litoral Norte. Cinco 
candidatas disputarão o 
título de Miss Pindamo-
nhangaba.

Beatriz Freitas, Elizân-

gela Freitas, Joana Ran-
gel, Josi Derrico e Luana 
Souza foram as pré-sele-
cionadas entre dezenas de 
inscritas, para concorrer 
ao título, que desde 2014 
pertence à Carla Souza.

Em suas apresentações, 

as candidatas vestirão tra-
jes de banho e gala e terão 
que conquistar a atenção 
dos jurados e coordenação 
quanto a quesitos como 
beleza, rosto, elegância e 
atitude. Uma bancada de 
jurados avaliará o perfi l 

das concorrentes. 
As vencedoras rece-

berão a premiação dos 
patrocinadores e a vaga 
para a etapa fi nal do Miss 
São Paulo e, consequente-
mente, terão chances de 
disputar ao Miss Brasil e 

Universo. Além disso, vão 
representar suas cidades 
em diversos eventos.

O concurso tem a reali-
zação do Grupo Band Vale, 
organização da Agência 
WR Modelos e patrocínio 
da Josephine Noivas. 

Representante de Pinda vai 
disputar Miss São Paulo

Centro de Memória Ferroviária 
recebe turistas do exterior

O Centro de Memória 
Ferroviária da EFCJ - Es-
trada de Ferro de Campos 
do Jordão - localizado na 
sede da ferrovia, em Pin-
damonhangaba, tem atra-
ído turistas de diferentes 
partes do mundo. O es-
paço irá completar quatro 
meses de operação ofi cial 
em 22 de março e registou 
a presença de visitantes de 
fora do Brasil e de outros 
estados do país.

Em 22 de novembro de 
2014, no evento ofi cial em 
comemoração ao primeiro 
centenário de operação da 
EFCJ, órgão ligado à Se-
cretaria dos Transportes 
Metropolitanos do Estado 
de São Paulo, foi inaugu-
rado o Centro de Memó-
ria. O espaço funciona 
como um memorial da 

Estudantes visitaram o Centro de Memórias e conheceram a história da ‘estradinha’

Chrisitan Zichelli Divulgação

ferrovia e retrata diversas 
etapas da história dos cem 
anos da “estradinha”.

O Centro de Memória 
conta com uma série de 
itens históricos em seu 
acervo, como cadernetas 
de anotações topográfi -
cas (1912), mobiliário de 
escritório (1920), máqui-
nas de escrever e calcu-
lar (1920), cadernetas de 
registro de funcionários 
(1938), mesa de operação 
telefônica (1950), além de 
bombas de abastecimen-
to, placas de identifi cação 
da frota, antigas ferra-
mentas de manutenção, 
entre outros. A disponi-
bilização desses materiais 
faz parte de um conjunto 
de ações da EFCJ que vi-
sam zelar pelo patrimônio 
histórico da ferrovia, bem 

como reconhecer o esfor-
ço de todos que participa-
ram desses cem anos.

Mesmo com pouco tem-
po de funcionamento, o 
Centro de Memória recebeu 
visitantes de fora do Brasil, 
como Estados Unidos e Itá-
lia, e de diferentes partes 
do país, como Goiânia-GO, 
Belo Horizonte-MG, Maria-

na-MG, Governador Vala-
dares-MG, Ribeirão Preto, 
Marília, Votorantin, entre 
outros. A ideia é que o novo 
serviço se fi rme como mais 
uma opção turística da fer-
rovia na cidade.

“Temos olhado com 
bastante atenção para a 
cidade e sabemos que o 
Centro de Memória da 

EFCJ, junto ao Parque 
Reino das Águas Claras e 
ao Trem Turístico Piracu-
ama, chega para fortale-
cer o turismo da EFCJ e 
de Pinda, ajudando a di-
vulgar o nome da cidade 
em outras partes do Brasil 
e do mundo”, explica o di-
retor ferroviário da EFCJ, 
Ayrton Camargo e Silva. 

O Centro de Memória 
Ferroviária da EFCJ fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30, 
na rua Martin Cabral, nº 
87, e tem entrada gratuita 
para todas as idades. Para 
mais informações, entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Turismo no te-
lefone: (12) 3644-7408.

Beatriz Freitas

Elizangela Freitas

Joana Rangel Josi Derrico Luana Souza

Teodolito - Ferramenta para topografi a

                                                 




