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Homenagens marcam comemoração
de 69 anos do Batalhão ‘Borba Gato’

Júlia Villar

O 2º BE Cmb – 2º Batalhão
de Engenharia de Combate e a Guarnição Militar Federal
de Pindamonhangaba comemoraram, na sexta-feira (15),
os 69 anos de instalação do
‘Batalhão Borba Gato’ no município.
Também foram homenageadas pessoas e instituições
que contribuem com os trabalhos do ‘Borba Gato’. O evento foi encerrado com o desﬁle
dos ex-soldados do batalhão
e dos militares que formam a
atual tropa.
PÁGINA 2

A PINDA DOS ANOS 40
A página de História traz
uma divertida crônica sobre um
passeio de automóvel pela região central da Pindamonhangaba ainda da primeira metade
do século XX. Destaque para as
gírias usadas naquele tempo.

Desﬁle de militares
e ex-soldados encerrou
a cerimônia

PÁGINA 6

ALUNOS DA FUNVIC CONCLUEM JORNADA DE RH
Na última semana, os alunos do curso de Recursos Humanos
da Fundação Universitária Vida Cristã concluíram a 3ª Jornada de

RH, que contou com um ciclo de palestras com proﬁssionais para
explicar a dinâmica do mercado de trabalho.
PÁGINA 2

Motorromaria aconteceu no último domingo
Centenas de pessoas de Pindamonhangaba e região
participaram da 33ª Motorromaria até a Basílica de
Nossa Senhora Aparecida no domingo (17). O evento,

que foi organizado pela Paróquia do Santana, é dedicado aos motociclistas e pede paz no trânsito.
PÁGINA 3
Divulgação

ANIMAIS TAMBÉM
SÃO BENEFICIADOS
COM CAMPANHA
DO AGASALHO

A estação mais fria do ano
está chegando e, com ela, as
campanhas do agasalho para
as pessoas mais necessitadas. O
Grupo de Escoteiros Itapeva foi
mais além e realiza, em parceria com a Associação Centopeia
de Proteção aos Animais, uma
campanha de agasalhos em prol
dos animais abandonados, para
arrecadação de mantas, roupinhas e casinhas.

PÁGINA 3

INCÊNDIO
DESTRÓI GALPÃO
DE RECICLAGEM
POLÍCIA CAPTURA
FORAGIDA DA
JUSTIÇA
PÁGINA 3
QUARTA-FEIRA

13º
Padre Gonçalves durante missa celebrada aos motociclistas e motoclubes

NUBLADO, MUITAS NUVENS
COM CURTOS PERÍODOS DE SOL

26º
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Batalhão Borba Gato
comemora 69 anos em Pinda

Júlia Villar
Júlia Villar

Campanha de vacinação
vai até sexta

N

este período de tempo ‘frio’ é comum as pessoas manifestarem sinais de um resfriado,
que embora seja bem simples e curável, é
um enorme incômodo ter que ficar com o nariz escorrendo (coriza) ou ficar espirrando a todo instante.
Pior que isso é contrair gripe, ainda mais se for daquelas fortes, que além dos sintomas do resfriado, costumam vir com dor de cabeça, de garganta, muscular,
tosse, febre, cansaço, olhos ardentes e lacrimejando,
dentre outros.
É... doencinha ‘chata’ e extremamente contagiosa.
Ainda mais se você trabalhar em um ambiente onde o
colega ao lado é daqueles que reclamam do frio e não
deixa as janelas abertas para a livre circulação do ar.
Não tem jeito. As chances de você contrair gripe são
muito grandes.
Contudo, se você é uma pessoa com imunidade elevada, tem boa alimentação, pratica exercícios físicos regularmente e até tem boa ingestão de vitamina C e água,
é bem provável que sofra ‘menos’ com a doença ou até
nem pegue. E nem precisa ser este super-humano para
passar ‘ileso’ pela gripe. Alguns infectologistas acreditam que o organismo em boas condições liquida a doença em alguns dias.
Deste modo, a campanha anual de vacinação é destinada aos grupos de riscos, que são as pessoas mais
expostas ao vírus da gripe (profissionais de saúde ou
as quem têm contato com muita gente diariamente) e
aquelas as quais o organismo depende mais de cuidados, como idosos, gestantes, mulheres pós-parto, crianças e os que possuem doenças crônicas.
O objetivo é priorizar os membros deste grupo mais
vulnerável, por isso que os que ficam de fora desta seleção não recebem a dose. Não. Não adianta reclamar,
porque o Ministério da Saúde ainda não disponibiliza
a imunização para toda a população brasileira. Como
conscientização, vale lembrar que é destinada a toda
a população vacina contra a poliomielite (paralisia infantil), sarampo, rubéola, coqueluche, tétano, dentre
outras.

Saúde será debatida
em Moreira César
Moreira César recebe, nesta sexta-feira (22),
às 18 horas, a pré-conferência “Saúde Pública
de Qualidade para cuidar
bem das pessoas: Direito
do Povo Brasileiro”, no
Recinto São Vito. As pré-

conferências são promovidas pelo Comus - Conselho Municipal de Saúde
e preparam a população
para participar da 7ª Conferência de Saúde, nos
dias 12 e 13 de junho, no
Lar São Judas Tadeu.

V

Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo
de ascendência judia, nascido na França em 1921,
um dos mais importantes
pensadores da atualidade,
é autor de mais de trinta
livros, entre eles, “O Método”, escrito ao longo de
mais de três décadas e formado por seis volumes e
“Os Sete Saberes necessários à Educação no Futuro”, no qual ele nos mostra inspirações para uma
boa prática educacional.
Abordaremos de maneira
sucinta esses saberes. Primeiro Saber: O ERRO E A
ILUSÃO, no qual ele mostra que o erro deve constar
no processo educacional

o diploma de ‘Amigo do
Batalhão Borba Gato’. A
honraria é concedida a pessoas e instituições que contribuem com a unidade do
Exército Brasileiro. Foram
homenageados o provedor
da Santa Casa de Misericórdia, José Alberto Monteclaro César; a secretária
de Educação do Município; o diretor de Trânsito;
o presidente da Unimed de
Pinda, José Renato Coupé
Schmidt; a administradora

hospitalar da Unimed, Flávia Regina Teodoro Trigo;
o presidente da Econlife,
José Domingos Romeu de
Andrade; presidente da
loja maçônica Harmonia e
Trabalho, Sérgio Antônio
Pini; diretor do Portal R3,
Luis Cláudio Antunes, dentre outros de várias instituições de Pindamonhangaba
e região.
O comandante do batalhão, tenente-coronel Rogério Caum, contou um

pouco sobre a experiência da cerimônia: “É muito importante para nós
celebrarmos essa data
tão significativa. Agradeço a todos que nos prestigiam e contribuem com o
nosso batalhão”.
A formatura foi encerrada com o desfile, primeiro
de ex-soldados do batalhão,
e depois dos atuais militares que formam a tropa do
2º Batalhão de Engenharia
de Combate.

Alunos da Funvic concluem jornada de RH

Divulgação

Os alunos do curso de
Recursos Humanos da
Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã –
promoveram a 3ª Jornada
de RH, com o tema “Treinamento e desenvolvimento no âmbito organizacional”, que contou com

um ciclo de palestras com
profissionais renomados
e com atuação comprovada em diversas áreas.
Os palestrantes foram:
Mariana Araújo, Luciene Procópio, Guilherme
Donegatti e André Leite.
A estudante do 3º semes-

anguarda literária

* José Valdez de Castro Moura

tre, Aline Correia Gomes,
foi mestre de cerimônias
do evento.
Os alunos participaram
ativamente da programação, sortearam prêmios
para o público e no final
receberam certificados.
O professor e coorde-

nador do curso, Frederico Sodero, destacou
que o evento colaborou
para o melhor aprendizado dos alunos, que
puderam interagir com
profissionais do mercado e vivenciar suas experiências.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de
Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado
da Universidade de Paris V (Sorbonne)

OS SABERES DE EDGAR MORIN

para que haja processo de
conhecimento. Segundo
Saber: O CONHECIMENTO PERTINENTE, em
que se considere: o contexto, o global, o multidimensional e o complexo.
Terceiro Saber: ENSINAR
A CONDIÇÃO HUMANA. Jamais considerar o
humano fragmentado. O
ser humano é histórico e
complexo e todos os seus
destinos se entrelaçam e
são inseparáveis. Quarto Saber: IDENTIDADE
TERRENA. O nosso frágil
planeta terra tem que ser
sustentado e preservado.
Por ele devemos fazer o
melhor até por questão de
preservação da espécie.

Fundação Dr. João Romeiro

O Batalhão ‘Borba
Gato’ comemorou, na última sexta-feira (15), 69
anos de instalação em
Pindamonhangaba. Autoridades, convidados e militares compareceram ao
evento promovido pelo 2º
Batalhão de Engenharia
de Combate, Unidade do
Exército Brasileiro.
Já tradicional nas cerimônias de aniversário,
várias personalidades foram homenageadas com

Quinto Saber: ENFRENTAR A INCERTEZA. O
nosso futuro é imprevisível. Torna-se necessário
enfrentar as incertezas
correlacionados ao conhecimento. Sexto Saber: ENSINAR A COMPREENSÃO. A condição humana
tem que estar voltada para
a compreensão do homem
no sentido de ensinar e
de aprender a eliminar
barreiras provocadas pelo
egocentrismo e pela redução do intelecto humano.
Exige atitude de respeito e
de abertura para o saber.
Sétimo Saber: ÉTICA DO
GÊNERO HUMANO. Isso
implica, antes de tudo, em
não querer para o outro o

que não quer para você.
Ética voltada para o homem: ANTROPO-ÉTICA
encarada em seus três elementos essenciais: indivíduo, sociedade e espécie.
Esses sete Saberes não
representam disciplinas,
mas, diretrizes para que
se formulem ação e elaboração de propostas educacionais.
O filósofo afirmava que
o homem é complexo. Somos o homo sapiens sapiens demens (ou seja:
louco, demente). Isso porque ele tem a dualidade: é
ao mesmo tempo racional
e inconsequente; capaz
de gestos de grandeza e
de aniquilar o seu seme-

lhante. Morin colocou
que somos 100% natureza e 100% cultura e que
o conhecimento complexo vai além da ciência,
além da razão cartesiana. Concordando com
Marx, afirmava: “Qualquer reforma do ensino e
da educação precisa tem
início com a reforma dos
educadores”. Os educadores, com sua enorme
parcela de responsabilidade na construção sociocultural de uma nação
devem ser prestigiados
pela sociedade na qual
são inclusos o que não
vemos no momento atual
no nosso país! Lembremos que a classe mais

EXPEDIENTE

prestigiada do Japão é o
professor primário. Para
Edgar Morin, arte e ciência se complementam
não são antagônicas. Por
outro lado, ele nos ensina que devemos não só a
aprender a analisar e separar, mas a relacionar,
fazer com que as coisas
se comuniquem e que a
nossa educação, enquanto sistema não pode ser
algo fragmentado, e que
torna-se imperioso, pelo
bem do conhecimento,
compreender o complexo, não partir para generalizações e religar saberes. Edgar Morin foi,
antes de tudo, um humanista.
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Pinda realiza motorromaria
à Basílica de Aparecida
Divulgação

Missa que antecedeu a motorromaria abençoou motociclistas

Centenas de motociclistas se reuniram, no
domingo (17), na igreja
do Santana, para iniciar a
motorromaria com destino à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Após a
missa celebrada pelo padre Gonçalves, os romeiros seguiram viagem com
apoio da Polícia Militar
Rodoviária, tendo à frente o carro andor levando
a réplica original da imagem de Nossa Senhora
Aparecida.

Motociclista leva imagem de
Nossa Senhora Aparecida

Esta foi a 33ª edição
do evento, que contou com
a participação de 200 motociclistas. As comemorações e a romaria foram
idealizadas por Nélio, morador de Caraguatatuba, e
Tarcísio, de Taubaté.
Segundo o padre Gonçalves, o evento já é uma
tradição da paróquia e
conta com cada vez mais
participantes. A motorromaria visa pedir as
bênçãos de Nossa Senhora da Aparecida para

os motociclistas, além de
paz no trânsito.
Santa Missa
Todo terceiro domingo do mês, às 11 horas,
acontece, na paróquia
de Santana, a Santa Missa para os motociclistas
com o padre Gonçalves.
Todas as pessoas, mesmo que não sejam motociclistas, estão convidadas a participar.
A paróquia está situada na praça D. Pedro II,
227, Santana.

Escoteiros promovem
13ª Semana Nacional de
Campanha do Agasalho
Museus segue até domingo
para animais abandonados
Aiandra Alves Mariano
***
O frio chegou para ficar
e, com ele, começou a maratona de campanhas de
doação de agasalhos para
os mais carentes.
Em meio a tantas ações,
o Grupo de Escoteiros Itapeva decidiu inovar e, em
parceria com a Associação Centopeia Protetora
de Animais, está promovendo o “Projeto Lobinho
Protetor”, uma campanha
do agasalho para animais
abandonados.
O projeto pretende arrecadar cobertores, caminhas, roupinhas e casinhas
para cães e gatos desprotegidos, principalmente os
sem lar.
Apesar de possuírem
pêlos, animais domésticos
também estão suscetíveis
às doenças associadas às
baixas temperaturas, como
gripes, resfriados, doenças
respiratórias e problemas

Divulgação

poldina, que está sediando
a maior parte da programação, ao lado da Fazenda
Coruputuba, Palacete 10
de Julho, praça Monsenhor Marcondes e centro
histórico.
Fazem parte da programação ações educativas,
visitas à Fazenda Coruputuba, bate-papo sobre reciclagem, visitação do museu
e dos locais históricos com
os personagens Fantasmaria, Livra e Viscondo, além

de debates sobre sustentabilidade, oficinas de brinquedos com material reciclado, mesas redondas no
Palacete 10 de Julho sobre
museu sustentável do ponto de vista sociocultural,
e exposição com obras de
artes confeccionadas por
artistas locais, com o tema
‘Materiais Recicláveis’.
A programação completa pode ser conferida no
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Divulgação

Lançamento da campanha foi no dia 16
osteoarticulares.
Cães e gatos podem sofrer com quedas bruscas
de temperatura, com o
vento e ainda com eventuais chuvas – por isso a
importância de mantê-los
aquecidos.
O lançamento oficial da
campanha aconteceu no último sábado (16), na sede
do Grupo Itapeva e contou
com a presença da cadela
Sexta-Feira, mascote da

ação, que brincou com os
lobinhos escoteiros.
As doações podem ser
feitas na Casa de Ração
Xandão, Pássaros Rações,
na sede do Grupo dos Escoteiros (ao lado da ponte
do Paraíba) ou nas feiras
de adoção de animais promovidas pela Centopeia.
A próxima feira acontece neste sábado (23), no
Shopping Pátio Pinda, das
14 às 18 horas.

Abertura oficial teve visita guiada no museu, com personagens lúdicos

polícia

Incêndio atinge galpão de
reciclagem em Moreira César

Um incêndio atingiu
um galpão de material reciclável em Moreira César
na madrugada de sextafeira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo
demorou cerca de sete horas para ser contido. Ninguém ficou ferido.

Pindamonhangaba
participa da 13ª Semana
Nacional de Museus, realizada até domingo (24),
pelo Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram/MinC),
por meio da Prefeitura municipal. O tema deste ano é
“Museus para uma sociedade sustentável”.
A abertura do evento
em Pinda foi realizada na
segunda-feira (18), no Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leo-

De acordo com os bombeiros, as chamas começaram por volta da meianoite, atingindo grande
proporção rapidamente.
Todo material que estava no local, a maior parte
composto por plástico, foi
destruído.

Divulgação

Por volta das 7 horas,
os bombeiros terminaram os trabalhos de
rescaldo no galpão. Não
há informações sobre as
causas do incêndio, que
devem ser investigadas.
A área foi isolada para
vistoria.

Homem é preso
suspeito de roubar
carreta
Um homem de 31
anos foi preso em Moreira César, suspeito
de roubar um caminhão na sexta-feira
(15). Segundo a polícia, ele teria rendido um caminhoneiro
na cidade de Embu e
fugido com a carreta
que transportava bobinas de aço.
Os policiais rodoviários começaram a monitorar a Dutra e, ao
avistarem a carreta no
km 104, sentido Rio
de Janeiro, no trecho
de Taubaté, tentaram
abordar o condutor.
Como ele não parou,

foi perseguido até
Moreira César.
De acordo com a
Polícia Civil, o suspeito tentou entrar
em uma empresa que
produz aços e nesse
momento, os policiais
conseguiram abordar
o suspeito e prendê-lo.
O homem é morador de Itaquaquecetuba e disse à polícia
que receberia R$ 5 mil
para levar o veículo
para a cidade, mas não
informou detalhes, nem
quem teria oferecido o
dinheiro. Ele será encaminhado para a cadeia
de Cruzeiro.

Foragida
da justiça é
recapturada
no Azeredo
Uma mulher foi
detida na manhã de
segunda-feira
(18)
pela equipe do 2º
Distrito Policial. O
fato ocorreu no Jardim Azeredo, Distrito
de Moreira César.
Segundo
informou o delegado responsável pelo 2º DP
de
Pindamonhangaba, a mulher, de
30 anos, estava foragida da Justiça.
Era procurada para
cumprimento
do
restante da pena por
tráfico de drogas.
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Professor Osvaldo participa Ricardo Piorino elogia atuação Roderley Miotto comemora aprovação
da Audiência Pública do
do Exército e de seu Comandante da suspensão da Resolução que transfere
Plano Municipal da Educação – Ten. Cel. Rogério Caum
a iluminação para os municípios
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

“E x é rc i to

O vereador Roderley Miotto
(PSDB), comemora a aprovação pelo
plenário da Câmara dos Deputados,
por unanimidade, no último dia 28 de
abril, a suspensão de parte da Resolução
Normativa 479/12, da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, que
repassa aos municípios a implantação,
expansão, operação e manutenção da
iluminação pública.
Desde 2013, o vereador vem
apontando e informando ao Executivo
Municipal os problemas que seriam enfrentados na cidade, quando o serviço
fosse repassado.
O vereador encaminhou nestes
dois anos, diversos requerimentos,
além de ter realizado na Câmara Municipal de Pinda, uma audiência pública
para tratar do assunto.
Desde que iniciou os trabalhos
sobre a iluminação pública da cidade, o
vereador vem apontando de que se trata
de uma norma ilegal, como consta em
um de seus documentos, encaminhados
ao Governador Geraldo Alckmin e ao
Presidente do Codivap.
“Considerando que, desta forma,
a ANEEL está ampliando obrigações,
bem como gerando ônus aos munícios,
assim, invadindo matéria reservada à
lei, violando o princípio da legalidade. Os municípios arcarão com custo
elevadíssimo de gestão, manutenção

t e m s i d o u m g ra n de

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

pa r c e i r o d a c i d a de ”

Maria Aparecida Pedroso
Rocha Pena, salientou sobre
a grande responsabilidade,
seriedade e comprometimento
sobre a realização do Plano
Municipal de Educação e a
realização de uma audiência
pública para discutir e traçar
as estratégias para atingir
as metas previstas no Plano
Nacional de Educação.
As 20 metas foram apresentadas pelas Gestoras Regionais de Educação Irene
Aguiar Mello, Ana Cláudia
Pinheiro, Irene de Almeida
Barbosa e pela Diretora
Pedagógica Márcia Ferreira
Silva, e foram debatidas pelos
presentes na Audiência.
“Nós professores somos
pessoas que temos a responsabilidade de conscientizar e
tentar mudar o mundo, não
desistimos de lutar por esse
ideal no dia a dia, ensinamos
a nossos alunos o que é moral,
o que é ético e o que é honesto,
pois esses fatores são primordiais para a educação de nosso
país”, finalizou o vereador
Professor Osvaldo.

Vereador Ricardo Piorino

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

de Pindamonhangaba, destacando o combate à dengue
e o auxílio à população, com
a disponibilização de equipamentos e serviços, sempre
que necessário.
“A Corporação é um
orgulho para nossa cidade,
com participação ativa em
diversas ações sociais, sem
medir esforços na realização
de atividades, em benefício
da população. O Comandante
do Batalhão - Tenente Coronel Rogério Caum - está
de parabéns pelo brilhante
e honroso trabalho que vem
realizando frente ao comando
da corporação”, enfatizou
Ricardo Piorino.

V ereador
R oderley

de

Durante esta semana, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
apresentou Moção de Congratulações ao Comandante
do “Batalhão Borba Gato”
- Tenente-Coronel Rogério
Caum, pela comemoração
do 69° aniversário de criação da Organização Militar
em nossa cidade, bem como
pelos relevantes serviços que
a corporação tem prestado em
nossa cidade.
Piorino destacou que,
além da responsabilidade
na formação de soldados
disciplinados e aptos à defesa da Pátria, a instituição
tem contribuído em diversas
ações sociais no município

Fotos: Assessoria

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou, no último
dia 13 de maio, da Audiência
Pública referente ao Plano
Municipal da Educação,
realizada na Câmara de Vereadores.
AAudiência realizada pela
Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Cultura,
apresentou as propostas de
metas e estratégias para o Plano Municipal de Educação, a
serem realizadas entre os anos
de 2015 a 2025, elaboradas
com base na Lei nº 13.005 de
25 de junho de 2014.
A Audiência contou com
diversas autoridades, entre
elas a representante da Dirigente Regional de Ensino, professores, gestores, diretores,
representantes do Conselho
Municipal de Educação, pais
e alunos, que vieram participar
e prestigiar este importante
evento que vai nortear o futuro da Educação em nosso
município.
Em sua fala a Secretária
de Educação, Professora

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Vereador Professor Osvaldo

M iotto ,
vinha
manifestando
sua
preocupação
quanto a
questão da
iluminação
pública

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
visita Prefeitura e faz
melhorias na iluminação
revindicações para a cidade pública do Água Preta

Sempre lutando pela
melhoria da qualidade de
vida dos pindamonhangabenses, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi
(PR) visitou a Prefeitura
na semana passada e fez
diversas reivindicações
à atual Administração.
Nesta visita, o parlamentar esteve reunido com o
Ouvidor municipal, Jairo
Marcondes de Oliveira Jairão e com o Secretário
de Planejamento, arquiteto Jorge Baruki Samaha.
Entre as reivindicações apresentadas pelo
vereador estão: melhorias
na iluminação pública
nos bairros Mombaça,
Campo Belo e Mariana; construção de uma
creche no bairro Jardim

Carlota; construção de
dois vestiários no campo
do Taipas; implantação
da AMI - Academia da
Melhor Idade no Taipas;
construção de um salão de
eventos próximo a Igreja
Cristo Rei e uma ciclovia
ligando o Taipas ao bairro
Mantiqueira. O vereador Dr. Marcos Aurélio
solicitou, também, uma
reforma nos vestiários do
campo de futebol, Walter
Guimarães, localizado no
bairro Campo Alegre.
D r. M a r c o s A u r é l i o
alega que “são obras que
se fazem necessárias ao
nosso município, pois elas
ajudarão na segurança pública, qualidade de vida e
na locomoção dos nossos
cidadãos”.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Com apoio dos vereadores,
Servidores Municipais terão
revisão salarial de 7% a
partir de maio

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Assessoria

de

Assessoria

Secretário de Planejamento, arquiteto Jorge Baruki Samaha, o Ouvidor
municipal, Jairo Marcondes de Oliveira - Jairão e vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam
feitas as trocas das lâmpadas queimadas na Estrada
Municipal Benedita Amélia
Batista, no bairro Água
Preta. A falta de iluminação
adequada coloca em risco
a segurança dos moradores
do local.
Melhorias no
piso asfáltico no
Jardim Rezende
O vereador Martim Cesar, pede ao Prefeito Vito
Ardito providências junto
ao departamento competente, para que seja realizado

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

o recapeamento das vias
públicas no Loteamento
Jardim Rezende, pois as
mesmas apresentam muitos
buracos, colocando em risco
a segurança dos condutores
de veículos e transeuntes
que passam pelo local.
Campos Maia
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Poder
Executivo é de providências
para que também seja feito o
recapeamento da rua Ulisses
de Paula Costa, no Residencial Campos Maia, pois
a mesma apresenta muitos
buracos, colocando em risco
a segurança dos condutores
de veículos e a população
que transita pelo local.

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

Assessoria

de

de

e administração, uma vez que serão
obrigados a receber todo ativo administrativo pela concessionária”, explica
Roderley Miotto.
O vereador destaca um paragrafo
do requerimento nº 2001/14, enviado
ao Executivo: Hoje, Pinda vive um caos
com relação a iluminação pública: lâmpadas queimadas que demoram para
serem trocadas e um número reduzido
de funcionários fazendo os serviços.
Agora com a aprovação pela Câmara,
da suspensão de parte da Resolução, a
mesma foi encaminhada para o Senado,
que deverá votar em 30 dias.
“Uma das informações sobre o
Decreto é de que a medida é inconstitucional, principalmente pela cobrança
da CIP (Contribuição de Iluminação
Pública), a qual votei contra, pois
acredito e venho sempre alegando
a inconstitucionalidade. O assunto
sempre foi seríssimo, e continuarei
trabalhando nesta bandeira até que a
resolução de fato seja suspensa, e os
serviços voltem a ser realizados pelas
empresas responsáveis e a
população não
tenha mais que
pagar o prejuízo”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

A 17ª sessão ordinária da Câmara de Pindamonhangaba realizada nesta segundafeira, dia 18 de maio, no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”
foi movimentada e com uma pauta de 11 projetos que foram analisados pelo plenário.
Os destaques foram os Projetos de Lei de revisão salarial dos servidores municipais do Executivo, Legislativo e dos agentes políticos e o que instituiu o Plano Diretor
Participativo de Pindamonhangaba.
Incluídos na Ordem do Dia, os Projetos de Lei nºs 53/2015 (servidores municipais
do Executivo), 54/2015 (servidores municipais do Legislativo), 55/2015 (Agentes
Políticos - vereadores) e 56/2015 (Agentes Políticos – Prefeito, vice e secretários) que
dispõe sobre a “majoração de salários dos servidores municipais e revisão dos subsídios
dos agentes políticos” foram aprovados por unanimidade. Desta forma, todos os salários
e subsídios serão reajustados pelo índice de 7% (sete por cento).
Outro destaque foi o Projeto de Lei Complementar n° 12/2014, de autoria do
Poder Executivo, que “Altera e acrescenta anexo da Lei Complementar n° 03, de 10
de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba”. O documento foi aprovado por 10 a 1, com voto contrário do vereador
Professor Osvaldo (PMDB).
Verbas
Ainda na Ordem do Dia, o Projeto de Lei n° 47/2015, do Poder Executivo, que
“Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção e celebrar convênios com as
entidades que especifica” foi aprovado por unanimidade. As entidades receberão as
seguintes verbas: APAE Pinda (R$ 26.450,00); Associação de Coalizões Antidrogas do
Brasil (R$ 50.450,00);Associação Janela Contemporânea (R$ 228.129,05); Casa Transitória Fabiano de Cristo (R$ 26.450,00); Liceu Coração de Jesus (R$ 46.450,00); Apamex
Pinda (R$ 26.450,00); Projeto Crescer (R$ 26.450,00); IA3 Pinda (R$ 362.139,06); Lar
Irmã Julia (R$ 46.771,41) e Associação dos Cooperadores Salesianos (R$ 70.947,50).
Os vereadores aprovaram, ainda, por 9 votos a 1, o Projeto de Lei n° 48/2015, do
Poder Executivo, que “Autoriza a regularização e permissão de uso de bens imóveis
correspondentes às áreas remanescentes de propriedade do Município, para uso pelos
proprietários dos imóveis lindeiros”. O único voto contrário foi do vereador Professor
Osvaldo (PMDB).
Projetos Adiados
Diversos projetos que estavam listados na Ordem do Dia foram adiados após
votação em plenário. O Projeto de Lei n° 46/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional suplementar” foi adiado a pedido do vereador
Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS). O adiamento – aprovado por 6 a 5 – é por
uma semana para que os parlamentares recebam alguns documentos da Secretaria de
Obras de Prefeitura.
Também o Projeto de Lei n° 49/2015, da Prefeitura, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria da Administração Penitenciária” foi adiado até a realização de uma
reunião entre os vereadores e a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura para
esclarecimentos de pontos conflitantes do projeto.
Outro projeto retirado da pauta e adiado pelos vereadores foi o Projeto de Lei n°
50/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a qualificação de entidades como
Organizações Sociais (OS) no âmbito do município”. O adiamento foi feito pelo
vereador e médico, Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) até que a Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba, o COMUS – Conselho Municipal de Saúde e a Comissão de
Saúde e Assistência Social da Câmara – formada pelos vereadores Dr. Marcos Aurélio
Villardi, José Carlos Gomes – Cal e Roderley Miotto – debatam e analisem algumas
questões pertinentes ao projeto.
Já o Projeto de Lei Complementar n° 01/2015, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a regularização da doação de imóveis nos Loteamentos de Interesse Social ocupados há mais de 5 (cinco) anos” foi adiado até que seja
realizada uma reunião entre os vereadores e as Secretarias de Planejamento e Negócios Jurídicos da Prefeitura para esclarecer algumas divergências sobre o projeto.
Explicações sobre salários
Durante a sessão e por convocação do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS), o Secretário de Administração da Prefeitura, Edson Macedo de Gouvêa usou a
tribuna para esclarecer alguns pontos sobre a revisão salarial dos servidores municipais de
Pindamonhangaba. Após essas explicações – inclusive sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal – o Projeto de Lei nº 53/2015 foi aprovado pelos vereadores.

C o m u n i ca ç ã o

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
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EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº:
0501680-06.2011.8.26.0445-PROC.1057/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo Físico nº:
0501701-79.2011.8.26.0445--PROC.1078/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Csbueno Equipe Servindustriais Ltdame

Processo nº:
0501664-47.2014.8.26.0445
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(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: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501680-06.2011.8.26.0445--PROC.1057/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001361.
Valor da Dívida: R$ -851,25.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(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 Assunto Principal do
Processo << Nenhuma informação disponível >>. 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: Csbueno Equipe Servindustriais Ltdame
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501701-79.2011.8.26.0445-PROC.1078/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002417.
Valor da Dívida: R$ 853,30.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0501691-35.2011.8.26.0445-PROC.1068/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Newton Carlos Rodrigues Homem
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. 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: Newton Carlos Rodrigues Homem
Execução Fiscal nº: 0501691-35.2011.8.26.0445-PROC.1068/11.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/12/2011.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00016577
Valor da Dívida: R$ 839,20.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0501320-66.2014.8.26.0445-PROC.13179/07
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Heitor Correa Goncalves
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(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 ALVARÁ/TAXAS.
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: Heitor Correa Goncalves
Documentos da Executada: INSCRIÇÃO MUNICIPAL SE 120104002000.(58996/14277/4210332).
Execução Fiscal nº: 0501320-66.2014.8.26.0445
Data da Inscrição: 14/10/2014.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:SE 120104002000.
Valor da Dívida: R$ 1.290,60 em 13/11/2014.8/10/2006.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501692-20.2011.8.26.0445-PROC.1069/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Auto Show Lav Ss Ltda
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(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: Auto Show Lav Ss Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501692-20.2011.8.26.0445-proc.1069/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00016586.
Valor da Dívida: R$ 895,42.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril 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
Processo nº:
0501344-94.2014.8.26.0445
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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(a)(s) que recaiu sobre um imóvel situdo na rua
José Emiliano dos Santos, 177 Jardim Santa Luzia, com inscrição municipal SE 11.11.04.016.002.l
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: Jair Freire
Documentos da Executada: CPF: 02704013853
Execução Fiscal nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.165,16.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 17.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.05.2015.
Às dez horas do dia cinco de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Extraordinária, realizada em
23.04.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra.
Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0015/15
Alvaro Vilaricio Ramos e 1-0018/15 Alvaro Vilaricio Ramos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0023/15 Reynaldo Muassab Silva Lima. III
– EXPEDIENTE: Ofício 019/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.

Processo Físico nº:
0012530-50.2009.8.26.0445-PROC.1478/09
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Municipio de Pindamonhangaba
Requerido: Vinci Galvão Ltda
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(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 Municipio de Pindamonhangaba,
para cobrança de dívidas provenientes de localização e funcionamento. 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.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

extravio de talão

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de ROSEMEIRE DOS SANTOS, em vir-tude da mesma
não ter sido encontrada no endereço indicado, nas vezes em que foi procu-rada, encontrando-se em
local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento da cre-dora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF, devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das
09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância em mora, além das despesas
de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em
decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato de Financiamento
Habitacional sob nº 855552696359-2, firmado em 27/06/2013, registrado sob nº 02, na Matrícula nº
55.816, neste registro imo-biliário, tendo por objeto o imóvel situado na AV. MONSENHOR JOÃO
JOSÉ DE AZEVEDO nº 430, APTO. 301, BLOCO 05, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP. O
prazo para paga-mento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
da cre-dora/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
NTOS- 2 — 2 col 5JURÍDICAS
cm
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de NEIDA ROSA DE ALMEIDA DE O-LIVEIRA, em
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, nas vezes em que foi procurada,
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao re-querimento da credora fiduciária,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, devendo Vossa Se-nhoria comparecer a essa Serventia,
no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância em mora,
além das despesas de intimação e posta-gens, publicação do presente edital e emolumentos da
qual é devedor, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato de
Financiamento Habitacional sob nº 855550057235-9, firmado em 14/05/2010, registrado sob nº
07, na Matrícula nº 44.810, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA
ANGÉLICA SAMAHA DE FARIA nº 304, NOVA ESPERANÇA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da
credora/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
LMEIDA DE O-LIVEIRA2
col 5 cmDA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
JURÍDICAS
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de DANIEL SILVESTRE, em virtude do mesmo não ter
sido encontrado no endereço indicado, nas vezes em que foi procurado, encontrando-se em local
incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF, devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das
09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância em mora, além das despesas
de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em
decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato de Financiamento
Habitacional sob nº 855552178166-6, firmado em 25/05/2012, registrado sob nº 02, na Matrícula nº
55.915, neste registro imo-biliário, tendo por objeto o imóvel situado na AV. MONSENHOR JOÃO
JOSÉ DE AZEVEDO nº 430, APTO. 304, BLOCO 08, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP. O
prazo para paga-mento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
da cre-dora/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

Executado: Carlos Alberto da Cruz
Documentos da Executada: CPF: 06598517842, RG: 17529844
Execução Fiscal nº: 0501664-47.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.138,48.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril 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
Processo nº: 0501807-36.2014.8.26.0445
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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(a)(s) que recaiu sobre um imóvel localizado na Rua Ruoiti
Yassuda, 146, NE 11.12.23.050.000, 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: Vinicius Julio
Documentos da Executada: CPF: 54824940800, RG: 6733239
Execução Fiscal nº: 0501807-36.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 597,32.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril 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
Processo nº: 0501819-50.2014.8.26.0445-PROC.1686/14.
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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(a)(s) recaiu sobre o imóvel com endereço Rua Luiz Canineo,
151, Crispim, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº E 11.11.10.010.000, 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: Luis Roberto de Almeida
Documentos da Executada: CPF: 58132040830, RG: 7400095
Execução Fiscal nº: 0501819-50.2014.8.26.0445-PROC.1686/14
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 723,70.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0506281-89.2010.8.26.0445-PROC.3958/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sueli da Silva
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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(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 Imposto Territorial. 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 da Silva
Documentos da Executada: INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03231007004000.
Execução Fiscal nº: 0506281-89.2010.8.26.0445
Data da Inscrição: 08/01/2010 E 05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0021662 E 0016450.
Valor da Dívida: R$ 1.217.05 em 08/11/2010.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA

Executada: Vinci Galvão Ltda
Documentos da Executada: CCM: IM00001207
Execução Fiscal nº: 0012530-50.2009.8.26.0445-PROC.1478/09
Classe – Assunto: Execução Fiscal Data da Inscrição: 30/12/1969
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 000012007.
Valor da Dívida: R$ 3.061,16.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

A EMPRESA INMOB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, estabelecida na Av.Jorge
Tibiriça, n.º573, inscrita no CNPJ 08.770.906/0002-88 e Inscrição Municipal sob n.º
22.295, vem comunicar o extravio de seu talão de Nota Fiscal de Serviços de n.º 1
com as NFs de n.º 001 à 050.

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(a)(s) o valor de R$1.138,48(Hum mil, cento e trinta e oito reais
e quarenta e oito centavos) 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 INTERDIÇÃO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE FRANCISCO EDESIO MARSON, REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA MARSON BATISTA PROCESSO Nº0009229-61.2010.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 04/03/2015 15:58:08, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO EDESIO
MARSON, CPF 234.386.688-07, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Francisco Edesio Marson e Maria de Fátima Marson Batista. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de maio de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 17.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.05.2015.
Às dez horas do dia sete de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sétima Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Ordinária, realizada em 05.05.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando
Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0010/15
Maria Salete Nobrega Freire
Aires. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0029/15 Fabricio Alexandre da Silva.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 18.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.05.2015.
Às quinze horas do dia quinze de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Ordinária, realizada em 12.05.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0016/15 Alvaro Vilaricio Ramos. II– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0032/15 Rodrigo
Augusto Barros.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2015.

Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 29
de maio de 2015 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à
Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2015. Todos estão convidados.
(1ª/3x)

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso, no
dia e local abaixo discriminados:
Dia: 		
21/05/2015 (quinta - feira)
Horário: 		
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223
Pauta:
1. Remanejamento de verba Fundo Municipal do Idoso – Lar Irmã Terezinha.
Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 106/2015
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 PPRP nº. 106/15, referente à “Aquisição
de materiais de expediente para consumo da Administração geral e gestão educação, e materiais
que compõem o kit escolar dos alunos da rede municipal de ensino pelo período de 12 meses”,
com encerramento dia 02/06/15 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, 19 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 157/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ALBERTO GALO SINDELAR ,
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO RODRIGUES , 65. Bairro VILA NAIR, inscrito
no município sob as sigla SO11.03.07.026.002, para que efetue a limpeza do referido móvel 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
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 18.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.05.2015.
Às quinze horas do dia doze de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Extraordinária, realizada em
07.05.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0013/15 Camila dos Santos
Rodrigues. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, por votação unânime:
1-0024/15 Carlos Alfredo Stanger e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0021/15 Anderson
dos Santos. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0026/15 Elias Soares de Oliveira. IV – EXPEDIENTE:
Ofício 020/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI
para publicação. V– CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-00013/14 Denise Barbosa da Silveira
e Silva, 1-00023/14 Sandra Medeiros Pinto julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

20 DE MAIO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Uma crônica da Pindamonhangaba de 1948

A Pindamonhangaba dos anos 40 é
relembrada
numa
crônica bem humorada publicada na
edição de 1º/8/1948
do jornal Sete Dias
(extinto). O autor,
que se identifica
apenas pelo pseudônimo de Chico Pindaíba, revela alguns
aspectos da zona
urbana e menciona
determinados cidadãos (que os leitores
mais antigos irão
identificar), ao relatar um passeio com
a família dirigindo
seu automóvel pelas
ruas da cidade daqueles tempos.
Gírias
sempre
haverão de existir
e o texto de Chico
Pindaíba
também
revela como eram
as gírias em uso há
mais de 60 anos.
Curiosamente, já se
usava a abreviação,
a palavra condição,

L

O veículo que aparece na
Ilustração, bico de pena de Renato
San Martin (do livro, Pelas Velhas
ruas de Pindamonhangaba,
1995) é uma montagem
computadorizada

no sentido de estado
de alguma coisa, era
“condiça”, granfino

era “granfa”. Isso
revela que a mania
de escrever de modo

ITERÁRIAS

embranças

A Alma

Andava tranquilamente pelo ﬂorido jardim
contemplando as estrelas tão serenas,
jorrando luzes brilhantes no imenso céu,
quando uma bela e apetitosa jovem
de branco passou por mim.
Ela, loura de olhos verdes, ofuscava
as próprias estrelas.
Seu corpo sinuoso, sensual,
voluptuoso e garrido,
fremeria de prazer e desejo
o mais sincero dos maridos.
Ela passou e olhou...
Eu uma piscadela lhe dei,
ela consentiu, e a seu lado saltei.
Passeamos longamente e já antegozava
uma noite cheia de amor
com aquela deusa que exalava
perfume da mais bela ﬂor.
As horas se escoavam rapidamente.
Um vento forte nas árvores batia e gemia,
enquanto ela em direção do cemitério
caminhava...
Era o que eu queria.

simplificado
não
surgiu como forma
de acelerar o bate

-papo na internet,
como ocorre atualmente. Eis a crônica:

Tão inebriado ﬁquei
que não percebi ela pela
porta do cemitério entrar...
Pensei que fosse sua casa
e também entrei...
O sino da igreja, meia-noite batia,
e o vento sempre forte rugia.
Eu, segurando as mãos da jovem,
notei que elas estavam geladas,
sua face tão bela parecia deformada.
Em lugar de seus olhos de esmeraldas,
de seus lábios de carmim,
vi uma tétrica caveira
que se agarrava em mim...
Recuei estarrecido
e cai sem sentido..
Noutro dia, encontrando-me
sobre um túmulo desmaiado,
o pobre coveiro ﬁcou atordoado.
Quando me levantei,
tinha nas mãos, partes
de um esqueleto imundo...
Desejei aquela jovem
sem saber que ela...
pertencia ao outro mundo...
Oswaldo Vieira Guimarães,
jornal Sete Dias, 7/8/1966

rixieblogg.brogspot.com

Chacoalhando
pela cidade
As coisas estão
melhorando. Desde
que resolvi ser ﬁlantropo, e tratar do
bem estar do meu generoso povo, passei
também a ter a devida recompensa. Ultimamente, tendo uns
pulos no comércio da
farinha, sobram-me
umas gaitas e resolvi
comprar um rodante em boas condiça,
para dar umas gringoladas pela cidade com a patroa, a
prola e o prolo. Para
não fazer muito farol
e atiçar os golpistas,
resolvi comprar um
carro de molejo mais
chacoalhante e menos navegante que o
do presidente da Câmara. Mesmo porque é mole passar
no portão da garage,
sem tirar ﬁninhas...
Entrei em entendimentos com o dono
do bacanão da rua
dos Andradas e combinamos não sair os
dois no mesmo dia,
por via das dúvidas,
e acontecer um possível cruzamento em
frente ao Café Acadêmico...
Assim é que na
semana passada dei
meu primeiro bordejo pelas ruas “pueris” da nossa bela e
sempre progressista
cidade. Vi muita coi-

Anúncio do passado
A Situação, 1920

sa nova e bonita que
ainda não conhecia.
Casa de morada,
nova, e mato. A Vila
Nair virou bairro
granfo, tal a quantidade de casas melhoradas que abundam por ali, só que
as ruas ainda são do
tipo roça. Na zona
do Piorino, o prefeito abriu uma rua
nova e a macacada
está fazendo casas,
cada qual melhor
que a outra, só que
não há luz, e o depósito de lixo público ainda é ali perto.
O Inácio Cabelos de
Prata construiu um
bigue de um arranha
-nuvem ali perto da
igreja e fez embaixo
um salão de festas
para os carnívoros,
só que a caminhaozada que passa por
ali vai amarelar os
cabelos dele...
Apesar do elevado
número de barracos
novos, o que escangalha com a boca da
égua na maior parte
das ruas é o estado
corcoveante das calçadas. Buraco nas
calçadas da cidade é
o e o mesmo que pinduras da Prefeitura
na praça.
Acho bom o Manézinho botá a faca no
peito dos donos de
casas, para mandar
consertar as calçadas. Assim melhora
o aspecto e a maquazada não gasta muito bico de sapato, embora o Zezão não vá
gostar deste último
melhoramento.
Ao passar pela
rua dos Andradas,
perto Aeroclube, vi
o Schmidt e o Juca
Xará caçando num
terreno vizinho da
casa do primeiro.
Achei muito interessante só que convinha o Manezinho
mandar o proprietário fazer um muro
na frente para evitar
que alguma bala extraviada chegue até
a rua...
E eu ia até mais
longe, mas os oito
litros de gasosa que
comprei
estavam
acabando, e pirei de
ﬁninho para não ter
que empurrar o possante em plena rua...

