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Asfalto da ‘Anhanguera’ incentiva 
desenvolvimento econômico

Alunos do Liberdade 
ganham quadra esportiva

Pinda é destaque 
nos Jogos Escolares

MOREIRA CÉSAR DEBATE SAÚDE PÚBLICA

‘Nosso Bairro’ conclui 
edição no Ouro Verde 
e na Vila São Benedito

FUTEBOL DA 2ª 
DIVISÃO DEFINE 
CLASSIFICADOS

HANDEBOL 
ENFRENTA 

FRANCO DA 
ROCHA NO 
DOMINGO

A produção agrícola e o 
turismo rural na região da 
pedreira Anhanguera, no 
Bonsucesso, foram benefi -
ciados com a entrega ofi cial 
do asfalto da estrada munici-
pal Thomaz Melo Cruz, ocor-
rida na quarta-feira (20).

Além do incentivo ao de-
senvolvimento econômico, a 
pavimentação também faci-
lita o acesso dos moradores 
aos bairros da região.

Os alunos da escola municipal José Gonçalves da Silva ‘Seu Juquinha’, no lotea-
mento Liberdade, em Moreira César, ganharam uma quadra esportiva. 

O prefeito de Pindamonhangaba disse que a quadra incentiva o desenvolvimento 
de atividades esportivas e favorece a interatividade entre os estudantes.  

PÁGINA 3 

A edição do programa Nos-
so Bairro será concluída nesta 
sexta-feira (22) no Ouro Verde; 
e no sábado (23), na Vila São 
Benedito. O encerramento terá 
atividades de saúde, apresen-

tações de dança, exposições do 
artesanato criado pelos alunos, 
entrega de certifi cados para to-
dos os participantes das ofi ci-
nas, dentre outras atrações.

Moreira César recebe, nes-
ta sexta-feira (22), às 18 horas, 
no Recinto São Vito, a pré-
conferência ‘Saúde Pública de 
Qualidade para cuidar bem das 
pessoas: Direito do Povo Bra-

sileiro’. A discussão é promovi-
da pelo Conselho Municipal de 
Saúde e prepara a população 
para participar da 7ª Conferên-
cia de Saúde, nos dias 12 e 13 de 
junho, no Lar São Judas Tadeu.

Vários estudantes estaduais, 
que também são atletas da Se-
cretaria de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, se destacaram 
nos Jogos Escolares, disputa-
dos no Centro Esportivo ‘João 

do Pulo’. A competição reuniu 
cerca de 300 atletas de Pinda, 
Taubaté e Guaratinguetá e os 
primeiros colocados vão parti-
cipar da fase regional, em São 
José dos Campos, em junho.
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Padre Antonio Gonçalves fez oração na inauguração da pavimentação da estrada municipal Thomaz Melo Cruz 

Aluno de escola 
estadual durante 
salto em distância 
na caixa de areia 
da pista 
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João Paulo Ouverney
Som da

TERRA
“...TODO MUNDO AMA, um dia todo mundo chora, um dia a gente che-

ga no outro vai embora... cada um de nós compõe a sua história,  cada 
ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz...” – Almir Sáter

DESTAQUE DA SEMANA

‘Noite de Massas’ 
na Casa Transitória

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo promove 
a ‘Noite de Massas’ neste 
sábado (23), a partir das 
20 horas. 

Haverá diversos tipos 
de pratos à vontade. O va-
lor dos ingressos anteci-

pados é R$ 20 e no dia do 
evento, R$ 25.

A instituição está lo-
calizada na rua Guaratin-
guetá, 555, Crispim. Mais 
informações www.casa-
transitoria.org.br ou pelo 
telefone 3642-6277.

Divulgação

‘Maio Amarelo’ 
conscientiza 
sobre trânsito

Pinda se mantém à frente 
do Codivap Turismo

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, no 
fi nal de abril, mais uma 
edição do projeto ‘É Dia 
de Brincar’, na Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo, 
para adultos atendidos 
pelo Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares e Unidade de 
Saúde da Família. O ob-
jetivo é promover a saúde 
e a educação por meio de 

atividades e brincadeiras.
Iniciado no ano pas-

sado, o projeto fomenta a 
vivência de um dia mais 
saudável consigo mesmo, 
com o outro e com o meio, 
proporcionando uma tar-
de divertida e lúdica pre-
servando e recuperando 
habilidades e competên-
cias físicas, psicológicas 
e sociais para o público 
adulto.

Pindamonhangaba está 
participando do movimento 
internacional ‘Maio Amarelo’, 
que visa levar a conscienti-
zação sobre o trânsito para 
pedestres, ciclistas e moto-
ciclistas sobre segurança no 
trânsito. As ações seguem 
até o fi nal do mês.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com a 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros, Defesa Civil e Acip, 

realiza blitzes educativas em 
diversos locais da cidade, vi-
sando essa conscientização, 
por meio da distribuição de 
panfl etos educativos e orien-
tação. Na véspera do Dia das 
Mães foram distribuídos bo-
tões de rosas às mães que 
participaram do movimento.

Com a ação, é possível 
realizar um trabalho interati-
vo entre os profi ssionais e a 
comunidade.

Pindamonhangaba está 
mais uma vez na presidên-
cia do Codivap Turismo. A 
representante da cidade, 
diretora de Turismo da Pre-
feitura (foto), foi reeleita na 
última semana, em reunião 
que contou com a presen-
ça do secretário de Turismo 
do Estado, Roberto de Lu-
cena (foto). Como primeiro 
vice-presidente, foi eleito o 
representante de Guaratin-
guetá e, como segundo 
vice, o representante de 
Mogi das Cruzes. A vitória 
de Pinda mostra o reconhe-

cimento do trabalho que 
está sendo realizado, tanto 
para o desenvolvimento do 
turismo na região, como na 
própria cidade.

Gabinete itinerante
Além de participar da 

reunião do Codivap Turismo, 
o secretário estadual apre-
sentou as ações da Secreta-
ria de Turismo do Estado no 
Gabinete Itinerante do Tu-
rismo Paulista. O evento foi 
voltado para representantes 
do turismo de Taubaté e re-
gião do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte.

‘Dia de Brincar’ promove saúde para todas as idades
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Empresas de Pindamonhangaba poderão se 
benefi ciar com as novas medidas que serão 
adotadas pelo Procon-SP - órgão vinculado 

à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania – so-
bre a forma de cobrança de multas.

O Procon passará a emitir o boleto de pagamento 
da multa junto com o auto de infração. O pagamento 
poderá ser feito à vista com desconto de 30% ou em 
até seis parcelas já com os 20% descontados do valor 
total. Os fornecedores autuados terão a facilidade de 
realizar todos os procedimentos por meios eletrônicos, 
sem a necessidade de ir até a sede da Fundação, em 
São Paulo.

As mudanças passam a vigorar em 11 de julho e até 
lá as empresas terão tempo para fazer o planejamento 
das dívidas e possíveis ações no Procon.

A facilidade, que pode benefi ciar empresários de 
Pindamonhangaba, se deve ao fato de que as empre-
sas mais prejudicadas com o processo em vigor são do 
interior – pela difi culdade de ir até a sede do órgão 
para solucionar a questão. No total, elas representam 
60% das corporações com multas pendentes.

Segundo a diretora executiva do Procon-SP, Ivete 
Ribeiro,“a nova portaria dará celeridade e efetivi-
dade ao processo de cobrança. Também tem como 
objetivo desestimular a reincidência dos autuados, 
cujos débitos desde 2010 somados, ultrapassam R$ 
1 bilhão”. Anteriormente, em alguns casos, a demo-
ra para o devedor receber o boleto de cobrança da 
multa poderia ser de até dois anos e até cinco para 
quitá-lo, sendo necessária a presença do responsá-
vel pela empresa ou de seu representante munido 
das procurações oficiais.

Ela ressalta que as principais infrações cometi-
das pelas empresas correspondem a venda de pro-
dutos vencidos ou adulterados, publicidade enga-
nosa, descumprimento da oferta em contratos, não 
entrega de produtos, falta de informações claras e 
legíveis em rótulos e etiquetas, a falta de informa-
ções em língua portuguesa, entre outras infrações 
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em Pindamonhangaba, o Procon não fornece as 
estatísticas com o número de empresas autuadas ou 
multadas, pois depende da autorização de dados da 
sede regional, em São José dos Campos. Contudo, 
conforme média nacional, uma a cada cinco empre-
sas em operação, possui pendência de alguma espécie 
com o órgão.

Ou seja, a nova regulamentação pode vir a be-
neficiar cerca de 20% das empresas de Pindamo-
nhangaba.

Facilidade aos infratores

Alteração na forma de cobrança 
de multas vai benefi ciar 

empresas de Pinda

ARENA 101 Pinda:  23/5 (sá-
bado) - Festival Sertanejo. Maria 
Cecília & Rodolfo, Red Fox, Mar-
lon & Marcelo, Mc 8R. Comprando 
o convite ganha para o dia 30/5.

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 22/5 
(sexta) - Boogie Oogie. Rua Juca 
Esteves, 500. Tel (12) 3621-8566.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
24/5 (domingo 12h) - Aniversá-
rio de 10 anos. Almoço na faixa. 
Show com César Barbosa.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes.

CASARÃO ROSEIRA - Me-
lhores bandas ao vivo toda quin-
ta-feira. Estrada Roseira/Apareci-
da.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda - Baile 
todo sábado às 19h com banda 
ao vivo. Para pessoas a partir de 
50 anos. Sócios não pagam e não 
sócios R$ 10 por baile.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 23/5 (sábado) – UB – Ur-
bana Legion. Elas free. Via Dutra, 

divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Benedi-

to realiza quatro bailes no Recinto 
São Vito (Moreira César). Maio:  
24 - Banda Alphavalle. 31 - Cleide 
Silva. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Bailes com as melhores bandas 
ao vivo (20h). Quarta-feira:  27/5 
- Três Corações. Domingo:  24/5 
- Sabor de Verão. 31 - Premium. 
Tel. 3633-5389 e 3011-0400.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix: 23/5 - Anjinho 
do Vale (chamego.com). Tel (12) 
3674-2413.

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  22/5 (sexta) – Bruninho 
& Davi. 30/5 (sábado) – Noite 
do Branco. Talis e Welinton, km 
133 da via Dutra sentido SP-RJ, 
Caçapava.

FERROVIÁRIA Pinda: som 
ao vivo no deck da piscina Sex-
ta-feira:  Associado em dia não 
paga. Não sócios: H R$ 10 e M vip 
até 23h30, e R$ 5 após esse ho-
rário.  Tel (12) 2126-4444.  22/5 - 
Anjinho do Vale (Chamego.com). 
29 – Luizinho & Priscila.

FERROVIÁRIA Pinda: 30/5 
(sábado) – Retrô na Ferrô. Kid 
Vinil, Banda La Brava e Djs Adria-
no K e Serginho. Ingresso 2º lote 
custa R$ 20 (não associado) e 
R$ 10 (associado). Os ingressos 
estão a venda no clube (Tesou-
raria e Academia) e também na 
loja Neto Jeans. As mesas para 
o evento são em número limita-
do custam R$ 30 e o interessado 
pode adquirir a sua na Tesouraria 
do clube.

HÍPICA PARAÍSO Taubaté: 
Melhores bandas toda quinta. 
Lista whatsapp 99232-5488 com 
Danni William.  23/5 (sábado) - 
Texas Hanmer, e Neto e Allan. 
Elas e homem traiado vip (sem 
estar traiado R$ 20).  31/5 (do-
mingo) - “Queima do Alho na Hí-
pica Paraíso”. Banda Sacode a Po-
eira, Tonny Viola, Toniel e Josiel. 
Concurso de berrantes.  Convites  
R$30. Informações: 99232-5488 
(Whatsapp). Estrada do Barreiro.

LUSO BRASILEIRO São 
José: 22/05 (sexta) – Natiruts. Tel 
(12) 3923-4699.

MANGUEIRÃO Pinda:  Bai-

lão sertanejo/forró toda sexta-fei-
ra: 22/5 - Bruno & Hyago. Ingres-
so  R$ 10 preço único. Telefone: 
(012) 9708-2011.

MUNDI Taubaté: 23/5 - (sá-
bado) - Fernando & Fabiano lança 
novo cd.

MUTLEY Taubaté: 22/5 (sex-
ta) -  Ladies First.   23/5 (sábado) 
- Banda Hot Rocks. Tel 98815-
1652 e 3434-0800. dayse@
mutley.com.br. 

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  
22/5 (sexta 23h)  – Metallica Bra-
sil Tribute (SP).  23/5 (sábado) 
– Banda Fuzi. Homem R$ 10 e 
mulher free.

ÓPERA MIX Pinda:  22/5 
(sexta) -  sertanejo. Banda Cha-
péu Brasil e Diego Rocha. Elas 
vip até 1h. 23/5 (sábado) - Sen-
ses Folia. Brazuca. Aerobass. Rua 
Luíza Marcondes de Oliveira, 286 
(antiga Vinil).

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Sexta - grupo de pagode. 
Elas vip. Eles R$ 10. Segunda – 
Sertanejo. 4 cervejas Itaipava 
garrafa e uma porção de batata 
ou mandioca por R$ 24,90.  Tel 

(12) 3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001.

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
22/5 (sexta) - Sabotage. Ma-
estro do Canão. Sandro RZO. 
23/5 (sábado) - Filipe Ret. 29/5 
(sexta) - Ventania Hippie. Rua 
Joaquim Távora, 80, tel (012) 
3432-1233

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida:  Programação não informa-
da.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  23/5 (sába-

do) - Wilsin & Washington. 28/5 
(quinta) - Robson Luiz. 30/5 (sá-
bado) - Marron. Tel. (12) 99775-
0389.  

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Almoço com música ao 
vivo todo domingo e som ao vivo. 
Quartas-feiras com Yolanda Vina-
gre, Zé Bé Filho e Silvinho Vas-
ques. Telefone (12) 3652-2120.

RESTAURANTE 3 GARÇAS 
Guará: 23/5 (sábado) – Banda 
Cuban Boys. Baile todo sábado 
com as melhores bandas.

BANDA CHAMEGO.COM 
(ANJINHO DO VALE) se apre-
senta em todo o Vale do Para-
íba e Sul de Minas, animando 
bailes, festas, rodeios e even-
tos diversos. O músico Anjinho 
do Vale tem repertório variado 
que agrada a todos, e possui 
um grande fã clube. Confi ra 
a agenda dele para este fi m 
de semana: 22/5 (sexta 21) 
– Ferroviária de Pinda. 23/5 
(sexta 22h) – Tênis Clube Creix 
de Tremembé. 24/5 (domin-
go 18h30) – Forró do Silvio, 
bairro Água Quente, Taubaté. 
Telefones para contato (12) 
3631-4598, 99771-5600 e 

98101-6850. Site www.ban-
dachamego.com.
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DBTEC se destaca pela busca 
de novas tecnologias

Instalada em Pindamo-
nhangaba há 17 anos e pro-
duzindo painéis elétricos e 
sinalizadores de obstáculos, 
a DBTEC está de casa nova, 
agora no bairro da Água 
Preta, em uma área de 12 
mil m².

Prestando serviços tam-
bém na área de instalação, 
montagem e manuten-
ção elétrica e mecânica, 
a DBTEC se destaca pelo 
constante desenvolvimen-
to de novas tecnologias e 
produtos, promovendo in-
vestimentos e ações diárias 
em busca de inovações e re-
conhecimento de seus cola-

boradores, capacitando-os 
cada vez mais.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba visitou as instala-
ções da empresa e conferiu 
os novos planos da direção, 
que tem à frente o diretor 
executivo Donizete Bueno 
Júnior. “É muito gratifi-
cante verificar que Pinda 
oferece suporte a empre-
sários para o crescimento 
dos negócios. Seja na in-
fraestrutura no entorno de 
suas empresas, ou ainda na 
qualificação de mão de obra 
de seus funcionários, com 
várias opções de cursos pro-
fissionalizantes”, salientou.

Empresa produz painéis elétricos e sinalizadores 
de obstáculos

A atração musical ficou por conta do Trio Caipira

Para o diretor da DBTEC, 
Donizeti Bueno Júnior, por 
meio da busca constante 
por excelência, “conquista-
mos também um alto nível 
de satisfação dos clientes. 
Isso porque, buscamos o 
foco em um relacionamen-
to de respeito e confiança, 
atendimento personalizado, 
diversas soluções de grande 
confiabilidade, total apoio 
técnico e condições comer-
ciais compatíveis com a ne-
cessidade do cliente”, afir-
mou.

Ele também creditou o 
crescimento da DBTEC ao 
apoio da administração 
municipal, que é sensí-
vel às necessidades dos 
empresários locais. “Pin-
da vem se firmando como 
uma cidade de grandes 
oportunidades e percebo 
que – tanto a administra-
ção municipal quanto a po-
pulação - têm característi-
cas capazes de impulsionar 
novos empreendimentos, 
como pro-atividade, ini-
ciativa, visão, criatividade 
e dedicação, as quais só 
nos motivam a ir adiante e 
buscar com ainda mais for-
ça, intensidade e paixão os 
sonhos um dia lançados”, 
finalizou.

A escola municipal 
José Gonçalves da Silva 
‘Seu Juquinha’, no lotea-
mento Liberdade, recebeu 
oficialmente sua quadra 
poliesportiva em uma ma-
nhã de festa, na quinta-fei-
ra (21). Prefeito de Pinda-
monhangaba, secretária 

de Educação e demais au-
toridades participaram da 
cerimônia de inauguração, 
que teve ainda apresenta-
ções de dança realizadas 
pelos alunos.

A obra é resultado de 
convênio com o Ministério 
da Educação, por meio de 

emenda parlamentar, com 
um investimento total de 
R$ 129.481,70, somando-
se o aporte da Prefeitura.

A secretária de Educa-
ção da Prefeitura lembrou 
que na quarta-feira (20), 
foi retomado o projeto Es-
porte Educacional e que a 

nova quadra será um ins-
trumento importante no 
desenvolvimento de ha-
bilidades e competências 
dos alunos neste projeto.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba destacou que 
o novo espaço vai servir 
para incentivar o desen-

volvimento de atividades 
lúdicas com os alunos. 
“Este é um dos locais que 
complementam um plano 
de melhorias para Morei-
ra César, firmando ainda 
mais o compromisso da 
administração na busca 
pela melhoria da qualida-

de de vida dos moradores 
do distrito”, afirmou.

Após a solenidade de 
inauguração, foi disputa-
da uma partida de futebol 
entre os alunos do Progra-
ma Atleta do Futuro, de-
senvolvido entre a Prefei-
tura e o Sesi.

Quadra poliesportiva é entregue 
oficialmente no ‘Liberdade’
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Com a entrega oficial 
da pavimentação asfál-
tica da estrada munici-
pal Thomaz Melo Cruz, 
no Bonsucesso, na tarde 
da última quarta-feira 
(20), o turismo rural bem 
como o escoamento dos 
produtos da região rece-
berão mais incentivos.

Conhecida popular-
mente como estrada da 
Pedreira Anhanguera, o 
local recebeu 50.400m² 

de pavimentação asfálti-
ca, em um investimento 
de R$ 1.821.960 da admi-
nistração municipal. Isto 
somando com a doação, 
aprovada na Câmara Mu-
nicipal, de 10 mil metros 
de BGS (brita graduada 
simples), para a formação 
do asfalto, por meio da 
empresa Pedreira Anhan-
guera do Vale.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, a obra 

vai beneficiar os mora-
dores da região e o es-
coamento de produtos 
agrícolas. “Além disso, 
percebemos que o turis-
mo rural também será 
beneficiado, oferecendo 
melhor acesso aos tu-
ristas e garantindo mo-
bilidade desta região”, 
disse.

O proprietário da 
Pedreira, Thomaz Melo 
Cruz, esteve presente à 

AsfALto nA estrAdA dA 
AnhAnguerA incentivA turismo e 
vendA de produtos AgrícoLAs

inauguração e também 
salientou a importân-
cia desta parceria com a 
administração munici-
pal, trazendo benefícios 

a todas as pessoas que 
precisam circular no lo-
cal. “Obras como essa, 
demonstram o compro-
metimento da adminis-

tração com a população, 
buscando uma contínua 
melhoria na qualidade 
de vida da população”, 
afirmou o empresário.
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Incentivo ao turismo e 
cursos profissionalizantes 
são discutidos na rádio

Com o objetivo de in-
centivar o turismo na ci-
dade, o programa de rádio 
desta semana ‘O Prefeito e 
você’ trouxe alguns repre-
sentantes dos empresários 
que participarão da segun-
da edição do Festival Ju-
nino, entre os dias 4 e 7 de 
junho, no Núcleo Turístico 
do Piracuama.

Para os empresários, a 
realização de mais este en-
contro vai impulsionar os 
atrativos turísticos do nú-
cleo, mas também de toda 
a cidade, atraindo turistas 
de toda a região do Vale do 
Paraíba e Metropolitana.

Para o prefeito, o suces-
so do 1º Festival Tropei-
ro, realizado na Fazenda 
Coruputuba e que atraiu 
aproximadamente 30 mil 
pessoas, comprova que es-
tes eventos evidenciam a 
cultura local e dão a opor-
tunidade para que a popu-
lação conheça as riquezas 
da cidade também. “A pre-
sença do público demons-

tra o interesse em conhecer 
nossa cultura e ao mesmo 
tempo estimula a criação 
e a profissionalização de 
nossos atrativos turísticos”, 
afirmou.

Outro assunto abordado 
foi o programa Nosso Bair-
ro, que está acontecendo 
até este fim de semana 
nos bairros Ouro Verde 
e Vila São Benedito. Vá-
rios monitores e alunos 
estiveram no programa e 
salientaram a importân-

cia das ações desenvol-
vidas durante as aulas, 
oferecendo aos alunos 
a chance de conquistar 
novas oportunidades de 
renda.

“O programa Nosso 
Bairro garante o envol-
vimento dos monitores, 
transformando a vida 
dos alunos e oferecendo 
a quem participa a possi-
bilidade de ter uma nova 
profissão, com geração de 
renda”, salientou.

Prefeito destacou a importância da atividade física Alunos fizeram apresentações de dança na nova quadra

Prefeito afirmou que a pavimentação oferece melhor acesso à região  

Divulgação
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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

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

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
participou, no último dia 13 
de maio, da Audiência Pública 
referente ao Plano Municipal da 
Educação, realizada na Câmara 
de Vereadores.

A Audiência realizada pela 
Prefeitura, através da Secre-
taria de Educação e Cultura, 
apresentou as propostas de 
metas e estratégias para o Pla-
no 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 Re-
gional de Ensino, professores, 
gestores, diretores, represen-
tantes 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 Ma-

Professor Osvaldo participa 
da Audiência Pública do 
Plano Municipal da Educação

ria 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 apresen-
tadas 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 responsabi-
lidade 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”, fi nalizou o vere-
ador Professor Osvaldo.
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VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

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

VEREADOR DR. MARCOS 
AURÉL IO VILLARDI

VEREADOR RICARDO PIORINO
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Durante esta semana, o ve-
reador Ricardo Piorino (PDT) 
apresentou Moção de Con-
gratulações ao Comandante 
do “Batalhão Borba Gato” 
- Tenente Coronel Rogério 
Caum, pela comemoração 
do 69° aniversário de cria-
ção 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 de-
fesa da Pátria, a instituição 
tem contribuído em diversas 
ações sociais no município 

Ricardo Piorino elogia atuação 
do Exército e do Comandante, 
Tenente Coronel Rogério Caum

“EXÉRCITO TEM SIDO UM GRANDE 
PARCEIRO DA CIDADE”

de Pindamonhangaba, des-
tacando o combate à dengue 
e o auxílio à população, com 
a disponibilização de equi-
pamentos 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 Co-
ronel Rogério Caum - está 
de parabéns pelo brilhante 
e honroso trabalho que vem 
realizando frente ao comando 
da corporação”,  enfatizou 
Ricardo Piorino.

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de PindamonhangabaO vereador Dr. Marcos 

Aurélio Villardi (PR), sem-
pre atuante e participativo, 
está cobrando estudos e 
providências  do  Poder 
Executivo para que realize 
diversas melhorias no bair-
ro do Araretama. Dentre as 
solicitações estão a lim-
peza nas áreas públicas, a 
manutenção dos pontos de 
ônibus e a implantação de 
ciclovia na avenida Nica-
nor Ramos Nogueira. Além 
disso, o vereador quer uma 
solução para os problemas 
de esgoto e iluminação em 
alguns pontos do bairro. 
“Sempre estive e estarei à 
disposição dos moradores 
do Araretama, cobrando os 
órgãos públicos, principal-
mente, quando o assunto 
for o bem-estar da popu-
lação e a saúde pública”, 
destacou o vereador Dr. 

O vereador Roder-
ley Miotto (PSDB) 
participou na última 
sexta-feira, dia 15 de 
maio, da audiência 
pública na Câmara 
Municipal de Taubaté 
para tratar dos proble-
mas de oncologia que 
vem acontecendo no 
Vale do Paraíba.

Na ocasião, es-
tiveram presentes 
vereadores de várias 
cidades da RM Vale e 
o vereador Roderley 
Miotto representando 
a cidade de Pindamo-
nhangaba.

O Hospital Regional di-
minuiu os atendimentos, já o 
Hospital Frei Galvão, de Gua-
ratinguetá, não está fazendo 
atendimentos oncológicos e os 
pacientes estão sendo encami-
nhados para Guarulhos.

“Isso é um absurdo, é um 
desrespeito aos pacientes, cân-
cer é coisa séria, e as vezes um 
dia de tratamento pode mudar a 
vida do paciente. Estou atento 
ao assunto e fazendo parte da 
comitiva que vai para São Paulo 
para reunião com o Governa-
dor. Precisamos somar forças 
para melhorar estes atendimen-
tos”, enfatiza Roderley Miotto.

Creches no Crispim
O vereador Roderley Miotto 

encaminhou um Requerimento 
na última sessão, solicitando 
estudos e providências para que 
seja construída uma creche no 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito Vito 
Ardito, providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feitas as trocas 
de lâmpadas queimadas da 
quadra poliesportiva localiza-
da na rua Elpídio Sales Duarte, 
no Loteamento Residencial 
Jardim Imperial. O vereador 
alega que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco a 
segurança dos esportistas que 
fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo é 
de providências junto ao de-
partamento competente, para 
que também seja realizada a 
troca de lâmpadas queimadas 
na rua Marcolino Silva, na 
altura do nº 36, e na rua Fran-

Roderley Miotto cobra 
melhorias no setor oncológico 
dos hospitais do Vale

bairro do Crispim.
De acordo com o vereador 

é grande o número de mães 
que o procuram para relatar 
o problema da falta de vagas. 
“Sei que existem várias cre-
ches sendo construídas pela 
Administração em diversos 
bairros, peço atenção quanto 
ao bairro do Crispim, pois 
com o aumento da população 
no bairro, uma creche naquela 
região favorecerá os moradores 
do bairro, e da região, como 
os bairros do Carangola, An-
drade, Vila Suiça, Santana e 
Bosque. Espero que o Prefeito 
Vito estude minha solicitação 
com carinho e possa atendê-la, 
trazendo mais comodidade às 
mães daquela região que preci-
sam trabalhar”, pede o vereador 
Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio 
reivindica diversas melhorias 
para o bairro do Araretama

Marcos Aurélio Villardi.
UPA 24 Horas
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio tem acompanha-
do, com determinação e 
empenho, a construção da 
UPA 24 horas no bairro 
Araretama.

Ele está muito conten-
te com a construção da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), já que esta 
era uma solicitação antiga 
do vereador, devido a ne-
cessidade de um melhor 
atendimento na área da 
saúde naquela região. Dr. 
Marcos Aurélio sempre 
apresentou requerimentos 
para a implantação de um 
PA 24 horas neste bairro, 
um dos mais populosos 
de Pindamonhangaba. “A 
UPA do Araretama vai pos-
sibilitar uma melhora no 
atendimento e na assistên-

cia médica a toda 
a região, trazendo 
mais conforto e 
segurança,  caso 
haja a necessidade 
de um atendimen-
to de emergência, 
a lém de  a l iv ia r 
o PA do centro”, 
enfatiza o vere-
ador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi.

Martim Cesar pede troca 
de lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

cisco de Assis Cesar, altura 
do nº330, no Loteamento Re-
sidencial Ouro Verde. A falta 
de iluminação coloca em risco 
a segurança dos moradores da 
região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estudos 
visando a possibilidade da rua 
Soldado Roberto Marcondes, 
no bairro Campo Alegre, se 
tornar mão única especialmen-
te no trecho estreito localizado 
em frente a Diretoria de Ensino 
e nos fundos da Escola Ryoiti 
Yassuda. O  vereador alega que 
o estacionamento de veículos 
nos dois lados da via, coloca 
em risco a segurança dos alu-
nos, professores e moradores.

ORDEM DO DIA

18ª Sessão Ordinária do ano de 2015, 
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 25 de maio de 2015,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 46/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar”. 

 Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Unidade de 
saúde do Feital 
atende mais de 
1.400 famílias

A vacinação contra a 
gripe é a melhor forma 
de prevenir a doença e 
proteger os pacientes do 
grupo de risco. Gestan-
tes, idosos, crianças entre 
seis meses e menores de 
cinco anos de idade, tra-
balhadores de saúde e as 
mães que tiveram filhos 
nos últimos 45 dias de-
vem procurar as unidades 
de saúde. Pindamonhan-
gaba conta com mais de 
20 unidades de saúde e 
a população do grupo de 
risco deve procurar as 
equipes para se imunizar. 
O atendimento é realizado 
a partir das 7h30, basta ir 
à unidade mais próxima 
de casa para obter infor-
mações sobre a vacina.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba imunizou 
aproximadamente 50% 
do grupo de risco, dados 

O Departamento de Meio 
Ambiente da prefeitura de 
pindamonhangaba realiza 
várias ações de preservação. 
A cidade recebeu, na última 
terça-feira (19), um bicho 
preguiça e os profissionais da 
prefeitura apoiaram os mili-
tares do Corpo de bombei-
ros na soltura do animal no 
parque natural Municipal do 
Trabiju, que é uma unidade 
de conservação de proteção 
integral. De acordo com as in-

formações do Corpo de bom-
beiros, o animal foi encontra-
do por um caminhoneiro. Ele 
disse que o bicho preguiça 
encontrava-se próximo do 
acostamento, na rodovia pre-
sidente Dutra. Como o animal 
não apresentava ferimentos, 
a polícia Ambiental orientou 
que os bombeiros fizessem a 
soltura, e eles procuraram a 
prefeitura.

no parque natural Muni-
cipal do Trabiju, o animal foi 

colocado numa embaúba, 
tipo de árvore preferida pela 
preguiça para se alimentar, 
ingerindo folhas, brotos e fru-
tos.

Os predadores naturais 
das preguiças são as onças 
e algumas cobras, porém, a 
ação do homem é a maior 
das ameaças. A preguiça é 
um mamífero com hábitos 
de vida noturnos e pode 
ser encontrada em florestas 
tropicais.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza 
o plantio de árvores em 
vários locais. Com esta 
ação é possível trabalhar a 
conscientização das crian-
ças sobre a necessidade de 
preservação e valorização 
do Meio Ambiente. Na 
primeira quinzena deste 
mês, os alunos do 5º Ano 
A e 5º Ano B, da escola 
municipal Serafim Ferrei-
ra, participaram do plan-
tio de árvores no terreno 
localizado atrás da escola.

De acordo com o pro-
fessor da unidade escolar, 
esta atividade foi muito 
significativa e proporcio-
nou momentos de apren-
dizagem ativa e contextu-
alizada com os conteúdos 
do Meio Ambiente, desen-
volvidas em sala de aula.

“Os alunos se cons-

cientizaram de forma prá-
tica quanto à importância 
das plantas no ambiente 
em que vivem e recebe-
ram dicas de como reali-
zar o plantio e do cuidado 
diário para manutenção 
e desenvolvimento das 
mudas. De forma geral, 
a atividade prática aten-
deu aos objetivos de uma 
aprendizagem onde o alu-
no atua como protagonis-
ta”, pontuou o professor.

Segundo os profissio-
nais do Departamento de 
Meio Ambiente da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, órgão ligado à Se-
cretaria de Governo, esta 
ação também é um com-
promisso do município 
com os órgãos ambientais 
e o trabalho com crianças 
é importante porque elas 
ajudam a preservar.

Os moradores do Feital e do Vis-
ta Alegre contam com uma unidade 
de saúde reformada. O local rece-
beu diversas melhorias para que os 
profissionais possam atender mais 
de 1.400 famílias. As benfeitorias 
foram pintura do prédio, substi-
tuição de vidros e troca de móveis. 
A Prefeitura de Pindamonhangaba 
conta com mais de 20 unidades de 
saúde, instaladas em diversos bair-
ros. Nestes locais são realizados os 
serviços de atenção básica de saúde.

A equipe da unidade de saúde 
do Feital, assim como em outros 
locais, realiza atividades em gru-
pos, que são os seguintes: Hiperdia, 
Gestantes, Puericultura, Idosos e 
Deficientes. Os trabalhos em grupo 
fazem parte das ações coletivas vol-
tadas à prevenção. A rede de aten-
ção básica oferece diversos serviços 
à população.

São feitas coleta para exame pre-
ventivo, a sala de vacinas funciona 
de segunda a sexta-feira, há consul-
tas com enfermeira, consultas mé-
dicas, consultas odontológicas, en-

trega de medicamentos, inalação, 
curativos, entre outros serviços.

O prefeito de Pindamonhangaba 
destaca que a administração está re-
alizando a reforma e melhorias em 
diversas unidades de saúde, além 
disso, há investimentos para que a 
população receba atendimento hu-
manizado. “Além de investimentos 
em infraestrutura os profissionais 
de saúde também participam de 
treinamentos”.

Magda Morais, aposentada, é 
moradora do Vista Alegre e conta 
que a unidade ficou ótima, que as 
melhorias contribuíram bastan-
te. “As agentes comunitárias de 
saúde são muito prestativas, a en-
fermeira é uma benção, o atendi-
mento daqui é muito bom. Eu fui 
lá no laboratório e também gostei 
bastante, melhorou 100%, as pes-
soas de lá também são muito pres-
tativas. Os resultados dos exames 
eu consegui pegar pela internet, 
achei muito bom. As reformas e 
as mudanças estão sendo muito 
boas”.

Crianças fazem 
plantio e cuidam 
do Meio Ambiente

Vacinação contra gripe é 
realizada em mais de 20 locais

atualizados até o dia 20. 
A cidade pretende vacinar 
39 mil munícipes.

Além dos estabele-
cimentos da Prefeitura 
também está disponível 
aos moradores a Unimed 
Medicina Preventiva, que 
firmou parceria para que 
o maior número do grupo 

de risco seja protegido.
As gestantes devem 

apresentar comprovante 
de gestação, que pode ser 
atestado médico, cartei-
rinha de gestante ou o re-
sultado de exame positivo, 
os que têm acima de 60 de 
anos deverão levar o RG. 
Os pais ou responsáveis 

por menores de cinco anos  
devem levar a carteira de 
vacinação do menor.

Na região central, os 
idosos e profissionais de 
saúde podem ir à antiga 
sede do laboratório de 
análises clínicas para se-
rem vacinados. O atendi-
mento é das 8 às 16h30.

bombeiros e prefeitura realizam soltura de bicho preguiça

Magda Morais 
agradece pelo 
atendimento 
na unidade

Divulgação

A soltura ocorreu em área adequada de acordo com o habitat da espécie

Divulgação

Divulgação

Meta da 
Prefeitura é 
imunizar 39 
mil pessoas 
do grupo de 
risco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.775,  DE 20 DE MAIO DE  2015.
 Autoriza a regularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes às áreas 
remanescentes de propriedade do Município, para o uso pelos proprietários dos imóveis lindeiros, 
e dá outras providências.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e conceder a permissão de uso, 
a título precário, de faixa de terreno remanescente de  passeio público aos proprietários lindeiros.

Parágrafo único.  A permissão de uso é dada a título precário, tendo caráter gratuito e intransferível.

Art. 2º O interessado na permissão de uso da faixa de terreno a que se refere esta Lei, deverá 
requerê-la ao Poder Executivo, instruindo o processo com os documentos que comprovem ser 
confrontante da área e  justificando o interesse.

Art. 3º A permissão de uso será necessariamente precedida da análise técnica da Secretaria de 
Planejamento que avaliará a sua conveniência e oportunidade, observadas as normas vigentes.

Art. 4º  A permissão de uso será formalizada por instrumento a ser lavrado pelo Município do qual 
constarão expressamente as condições estabelecidas.

Art. 5º A revogação da permissão não importará em direito ao permissionário a indenização pelas 
melhorias por ventura introduzidas nas dependências, ressalvado o direito de retirar as instalações 
consideradas removíveis. 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.772, DE 11 DE MAIO DE 2015.
Denomina de Dr. ENRICO KANZÔ TUTIHASHI o Pronto Atendimento Infantil.
(Projeto de Lei nº 10/2015, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerário)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de Dr. ENRICO KANZÔ TUTIHASHI  o Pronto  Atendimento Infantil, 
localizado na Vila Bourguese (antigo prédio do Prono Atendimento da Unimed).
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.771, DE 11 DE MAIO DE 2015.
Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA 
AUGUSTA FERNANDE DE QUEIROZ
(Projeto de Lei nº 4/2013, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ a rotatória localizada 
na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, acesso à Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda 
(Ribeirão Grande).
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

















             
           



  



  



  



  



  



  



  





 
  



  



  



  


  



  



  
 


































































                 




  



  



  



  






  



  


  
 



































































  




  



  



  





 
  



  



  
 



























PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 159/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) TADEU DA COSTA E SILVA, responsável 
pelo imóvel situado a RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES  S/Nº. Bairro MOMBAÇA, inscrito no 
município sob as sigla SO110508002000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Processo Físico nº: 0009690-33.2010.8.26.0445 Classe – Assunto: Usucapião - Propriedade 
Requerente: Kavi Com e Ind de Produtos para Frigoríficos Ltda
3° Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0009690-33.2010.8.26.0445
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro 
de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei. 
FAZ SABER as(os) herdeiros de Nair  Rezende de Campos Maia e de Nelly Pires de Campos Maia, 
dos ausentes e terceiros interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kavi Com. 
E Ind de Produtos para Frigoríficos Ltda ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel: 
Gleba 3, Matrícula n.º 904 - MEMORIAL DESCRITIVO: “Inicia-se no ponto 1, localizado no lado par 
da Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, na divisa da propriedade de Kavi Comércio e Indústria de 
produtos para frigoríficos Ltda. (José Abílio Silva Karan e s/m Zita Maria Botta Karan) (prédio nº 858, 
matrícula nº 902 no Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Pindamonhangaba- SP) e distante 
259,69m da esquina da Rua Vítor Buono com a Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior. Daí segue 
azimute 300º59’49” uma distância de 156,53m até o ponto 2. Daí segue azimute 29º00’38” uma 
distância de 08,00 m até o ponto 3, cronfrontando até aqui com a propriedade de Kavi Comércio e 
Indústria de produtos para frigoríficos Ltda. , José Abílio Silva Karan e s/m Zita Maria Botta Karan 
(prédio nº 858, matrícula nº 902 no Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Pindamonhangaba- 
SP). Daí segue azimute 120º33’56” uma distância de 164,30m até o ponto 4, ponto este distante 
122,02m da esquina da Avenida Francisco Lessa Júnior com a Rua Dr. João Batista Ortiz Monteiro 
cronfrontando com a propriedade de Kavi Comércio e Indústria de produtos para frigoríficos Ltda. 
(matrícula nº 35.921 no Cartório de registro de Imóveis Comarca de Pindamonhangaba- SP). Daí 
segue azimute 250º01’42” uma distância de 11,88m até o ponto 1 inicial, confrontando com a 
Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, encerrando assim uma área de 1.379,49 metros quadrados.”, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2014.

Processo Físico nº: 0009690-33.2010.8.26.0445 2 col po 7 cm

NEIDA ROSA DE ALMEIDA DE O-LIVEIRA2 col 5 cm

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 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 -

ROSEMEIRE DOS SANTOS- 2  —    2 col 5 cm

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 
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 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 -

DANIEL SILVESTRE 2 col 5 cm

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. 

(3ª/3x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV

CONVOCAÇÃO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os conselheiros (as) titulares e suplentes do COMJUV convocados a comparecerem à 5ª 
reunião ordinária deste Conselho, a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:

1. Logo do COMJUV
2. Conferência Municipal da Juventude 

Dia: 25/05/2015
Horário: 17 horas
Local: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar justificativa 
através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Fabricio da Fonseca Carvalho
Presidente – Gestão 2015/2017

LICENçA DA CETESB
AUTO POSTO VILA SÃO JOSE LTDA. torna publico que REQUEREU NA CESTESB A 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) MCE, PARA UM POSTO REVENDEDOR DE 
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES sito à RUA VENEZUELA 
Nº25 VILA SÃO JOSE – PINDAMONHANGABA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREçOS) Nº 092/2015
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. 92/15, referente à “Aquisição 
de cartuchos e toners para consumo das Secretarias, Departamentos e Setores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 10/06/15 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, 21 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 108/2015
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. 108/15, referente à “Aquisição de 
combustíveis automotivos – Álcool Etílico Hidratado, Gasolina C Comum e Óleo Diesel S-10, por um 
período de 12 (doze) meses, mediante as condições, especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência”, com encerramento dia 03/06/15 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, 21 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 113/2015
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. 113/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, ar comprimido/concentrador de 
oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas, umidificador, visando atender o reabastecimento 
de oxigênio, ar em todas as unidades básicas de saúde, ambulância, unidade de resgate do corpo 
de bombeiros, oxigênio terapia domiciliar em pacientes portadores de insuficiência respiratória, pelo 
período de 12 meses”, com encerramento dia 03/06/15 às 15h e abertura às 15h30. 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, 21 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAçÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREçOS) Nº. 039/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 39/15, que cuida de “Aquisição de placas orientativas”, a 
Autoridade Superior, com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, 
HOMOLOGA e ADJUDICA os itens já analisados e aprovados em favor da empresa (item/preço 
R$): Grupo Stratéga Comunicação Visual e Serviços EIRELI ME (01 – 1.375,00).
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 049/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 49/15, que cuida de “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”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 074/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 74/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de chaveiro, com material e mão de obra incluso”, a Autoridade Superior, 
face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base nas 
Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 075/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 75/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de tapeçaria automotiva a serem aplicados nos veículos desta 
municipalidade, por um período de 06 (seis) meses conforme especificações, condições e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e tapeçaria para atender a necessidades da 
unidade de Fisioterapia”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Pregoeiro, considera a 
presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 
10.520/02.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 149/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIETTA A AZEREDO E OUTROS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL BUENO DE CARVALHO, S/Nº. Bairro 
RESIDENCIAL AZEREDO, inscrito no município sob as sigla NE15.16.09.010.000, QUADRA E – 
LOTE 10, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 152/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SOEDA EMPREENDIMENTOS ADM 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA PRINCESA DO NORTE, S/Nº. Bairro CIDADE 
NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.07.02.014.000, QUADRA A-02 – LOTE 11, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 160/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) TEREZINHA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS JUNIOR, Nº 309, Bairro SANTA 
CECÍLIA, inscrito no município sob as sigla SE12.06.07.008.002, QUADRA L, LOTE 14, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da 
limpeza, do local, a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 
8º e 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

ABERTURA DE EDITAL RESUMIDO CONCORRêNCIA PúBLICA Nº 018/2014
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, a CP nº. 18/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para: Lote 01 - Construção 
de cobertura de quadra poliesportiva no Bairro do Lessa; Lote 02: Construção de quadra escolar 
coberta com vestiário no Bairro Boa Vista; Lote 03: Construção de quadra coberta com vestiário no 
Bairro Mombaça”, com encerramento dia 25/06/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta 
deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 24/06/15, valores vide edital. 
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, 21 de maio de 2015. 

LICENçA DA CETESB

MARILIA DE CAMPOS TEIXEIRA ME torna público que requereu na CETESB a 
Licença de Operação para Serviços de Acabamento Gráficos, exceto encadernação 
e plastificação, sito à Av. Monsenhor João José de Azevedo, 349 - Crispim - 
Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.467, DE 19 DE MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Edargê Marcondes Filho, Diretor do Departamento de Licenciamento 
Ambiental, para responder interinamente pelo Departamento de Meio Ambiente, respondendo 
cumulativamente pelos departamentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de maio de 
2015.
  
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 164/15-SEG
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Divulgação

Audiência Pública apresenta metas 
do Plano Municipal de Educação

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba encerra, 
neste final de semana, as 
edições do programa Nos-
so Bairro no Ouro Verde 
e na Vila São Benedito. 
No Ouro Verde, será na 
sexta-feira (22), das 17 às 
21 horas; na Vila, a festa 
de encerramento será no 
sábado (23), das 15 às 19 
horas.

As atividades consta-
rão de exposições das ofi-
cinas de artesanato, corte 
de cabelo e unhas deco-
radas (Programa Escola 

da Beleza), atendimentos 
da Saúde com verificação 
de pressão arterial e IMC, 
atividade para as crianças 
com a Brinquedoteca, Ci-
dade Mirim de trânsito, 
atividades recreativas do 
Pinda Consciente, apre-
sentações das oficinas de 
lazer (Programa Ativa 
Idade) e entrega de certifi-
cados para os participan-
tes de todas as oficinas.

Ouro Verde
No Ouro Verde e re-

gião, o Nosso Bairro está 
na quadra de esportes, em 

frente ao centro comuni-
tário. Lá, foram realizadas  
oficinas de pintura em 
tecido, massagem, moda-
lidades esportivas, unhas 
decoradas, bordado va-
gonite, tricô com fuxico, 
chinelos decorados, balé 
infantil, dança de salão, 
dança ritmos e zumba, 
bonecas de pano, bijuteria, 
dança de rua, corte de ca-
belo, decorações de festas 
com E.V.A., patchwork em-
butido e dança do ventre.

Vila São Benedito
Na Vila São Benedito 

e região, a tenda do Nos-
so Bairro está na rua São 
João Batista, ao lado do 
campo do Colorado, na 
Vila São João. No local, 
além das oficinas de bis-
cuit e de bonecas de pano,  
teve massagem, capoei-
ra, corte de cabelo, pat-
chwork embutido, deco-
rações com garrafas pet, 
dança zumba, dança do 
ventre, chinelos decora-
dos, pintura em tela, balé 
infantil, unhas decoradas, 
tapetes com lycra, pintura 
em tecido e dança de rua.

Pindamonhangaba par-
ticipou da quinta etapa do 
Festival Gastronômico Sa-
bor de São Paulo, realizado 
no Senac de Taubaté, na 
última semana. Iniciativa 
do Governo do Estado, o 
festival visou formatar um 
roteiro turístico gastronô-
mico do Estado. Ao mesmo 
tempo, a ação buscou res-
gatar a identidade e o valor 
da gastronomia paulista.

A cidade teve uma re-
ceita classificada concor-
rendo na etapa, da chef  
Ellen Cláudia, do restau-
rante Alecrim. Ela parti-
cipou com o prato risoto 
campestre – que também 
está no Festival Cachaça 
Gourmet – e é composto 
por risoto de carne seca 
com abóbora, aromatiza-
do com cachaça, queijo 
parmesão e crisp de couve. 
Para ela, foi muito impor-
tante participar do evento. 
“Foi muito interessante 

Saúde será debatida 
em Moreira César

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou, 
dia 13 de maio, a audi-
ência pública para apre-
sentação das 20 metas 
do Plano Municipal de 
Educação, na Câmara 
Municipal.

Cerca de 150 pessoas 
estiveram presentes ao 
evento e foi dada a opor-
tunidade da população 
participar, como foi o 
caso de Doris Bertolino, 
do Mobilização Social 
pela Educação, que fez 
diversos questionamen-
tos sobre as metas e es-
tratégias.

Após ser levado para 

apreciação popular, o 
documento-base seguirá 
os trâmites para passar 
por aprovação do Poder 
Legislativo.

O Plano Municipal 
de Educação vai reger a 
educação na cidade pe-
los próximos dez anos, 
na rede pública e pri-
vada do ensino infantil 
até o universitário. A 
secretária de Educação 
da Prefeitura destacou 
a responsabilidade e 
comprometimento dos 
envolvidos na elabo-
ração do Plano. “A au-
diência pública visou, 
entre outros objetivos, 

possibilitar uma discus-
são em conjunto com a 
comunidade, que teve 
oportunidade de parti-
cipar da definição das 
estratégias para atin-
girmos as metas previs-
tas no Plano Nacional de 
Educação”, avaliou.

Participaram da au-
diência vereadores, re-
presentantes da admi-
nistração municipal e 
da Diretoria Regional de 
Ensino, professores, ges-
tores, diretores, repre-
sentantes do Conselho 
Municipal de Educação, 
pais e alunos, e demais 
interessados.

‘Nosso Bairro’ conclui edição no 
Ouro Verde e na Vila São Benedito

PindA PArticiPA do 
FEstivAl GAstronôMico 
sAbor dE são PAulo

estar no meio de outros 
chefs, uma oportunidade 
muito boa, para a minha 
carreira e também para 
aprendizado, pois traba-
lho com eventos também 
em meu espaço. Apesar 
de não ter passado para a 
próxima fase, a experiên-
cia foi muito boa. Estou 
me preparando para par-
ticipar novamente no ano 
que vem”, disse.

A etapa final do festi-
val será em novembro, 

na capital paulista.
Representantes da 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba participaram 
do evento e prestigiaram 
o trabalho da chef El-
len Cláudia. “Essa é uma 
oportunidade de divulgar 
o turismo gastronômico de 
Pindamonhangaba, já que 
o prato servido também 
poderá ser apreciado no 
restaurante, em nossa ci-
dade”, explicou a diretora 
de Turismo da Prefeitura.

Os moradores de Moreira 
César e região podem contri-
buir com a área da saúde. O 
distrito recebe nesta sexta-
feira (22), às 18 horas, a pré-
conferência com o tema “Saú-
de Pública de Qualidade para 
cuidar bem das pessoas: Di-
reito do Povo Brasileiro”. As 
atividades promovidas pelo 
Comus – Conselho Municipal 
de Saúde – serão no Recinto 
São Vito.

As pré-conferências são 
momentos para que a po-

pulação participe e se pre-
pare para a 7ª Conferência 
de Saúde, marcada para os 
dias 12 e 13 de junho, no Lar 
São Judas Tadeu. No dia 12 
as atividades começam às 18 
horas; e dia 13, às 8 horas.

Entre os eixos de discus-
são estão: Financiamento do 
SUS e a relação público pri-
vado; Legislação SUS e suas 
diretrizes com direito à saú-
de, garantia de acesso e aten-
ção de qualidade; Gestão do 
SUS, modelos de atenção à 

saúde, educação em saúde, 
condições de trabalho do 
profissional de saúde, entre 
outros.

Esta é a última pré-con-
ferência que será realizada, 
a primeira ocorreu dia 17 de 
abril, no colégio Bom Jesus, 
dando oportunidade aos mo-
radores da região central de 
contribuir com diversas su-
gestões. O Comus também 
fez as prés no Araretama, 
Ribeirão Grande e Cidade 
Nova.

Os moradores da Cidade Nova puderam conhecer as ações da Prefeitura

Divulgação

Show com os palhaços Foca e Bilisko animou a 
tarde do último sábado (16), na Vila São Benedito

Divulgação

Divulgação

Metas foram apresentadas pela Secretaria de Educação e população 
pôde fazer questionamentos

Prefeito ao lado da chef Ellen Cláudia
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CULTURA

P i n d a m o n h a n g a b a 
inicia a exposição de ar-
tes plásticas da fase mu-
nicipal do Mapa Cultural 
Paulista, nestaa sexta-fei-
ra (22). Artistas da cidade 
participam da mostra no 

Palacete 10 de Julho, que 
definirá o representante 
de Pinda na fase regional 
do Mapa. A visitação das 
obras é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 20 ho-
ras. A mostra segue até o 

dia 26 de junho.
Dança e música

No dia 14 de ju-
nho, serão realizadas 
as apresentações dos 
inscritos nas modali-
dades de dança e de 

música instrumental, 
para a avaliação da co-
missão julgadora. Será 
a partir das 19 horas, 
no Teatro Galpão. Na 
ocasião, serão divulga-
dos os nomes dos re-

presentantes da cida-
de em fotografia, artes 
plásticas, literatura e 
teatro, também na fase 
regional.

Mais informações po-
derão ser obtidas no De-

partamento de Cultura 
da Prefeitura, que fica no 
Palacete Tiradentes, na 
praça Barão do Rio Bran-
co, 22, ao lado da igre-
ja São José. Telefones 
3643-2690 e 3642-1080. 

Pinda inicia apresentações da fase 
municipal do Mapa Cultural Paulista

A ‘3ª Oficina de Leitura 
e Criação Literária: Como 
escrever contos’ está sen-
do realizada na Biblioteca 
Pública Municipal “Verea-
dor Rômulo Campos D´A-
race”, durante este mês. 
Tendo à frente o escritor 
pindamonhangabense 
Danilo Passos, a oficina 
tem atraído a atenção de 
muitos jovens.

Os encontros aconte-
cem todas as sextas-feiras, 
das 14 às 15h30, na biblio-
teca. A última aula será no 
dia 29 de maio. Devido à 
grande procura, a organi-
zação do evento está es-
tudando abrir uma nova 
turma. Mais informações 
deverão ser obtidas na bi-
blioteca, que fica no Bos-
que da Princesa, ou pelo 
telefone 3643-2399.

Danilo Passos
Escritor, roteirista e 

graduando em Letras pela 
Fatea, Danilo Passos é 
pesquisador do PIBIC – 
CNPq com pesquisas nas 
áreas de Estudos Literá-

O Grupo Teatral Expressão em Cena, de Campos 
do Jordão, apresenta o espetáculo “Culpa”, no sá-
bado (23), às 20 horas, no Teatro Galpão. O espe-
táculo é indicado para pessoas maiores de 12 anos.

Os ingressos custam R$ 10 e podem ser ad-
quiridos na bilheteria do Teatro Galpão, no dia do 
espetáculo.

Sinopse
O sentimento de culpa pode impregnar a alma 

a ponto de nos prender a situações ou pessoas, 
fazendo-nos trilhar longa e penosa jornada, em 
cujo fim, esperamos encontrar o perdão. Mas o 
que é o fim, se não um recomeço? 

Em 2015, são 60 anos 
da morte de Rômulo Cam-
pos D´Arace, patrono da 
biblioteca que atualmen-
te está instalada no bairro 
do Bosque. Em homena-
gem à data, a biblioteca e 
a filha do patrono, Vânya 
Dulce D´Arace Maciel, 
realizam uma exposição 
com objetos do acervo 
pessoal do vereador, pro-
fessor, escritor, radialis-
ta, jornalista, fotógrafo, 
técnico em laticínios, ex
-presidente da Fundação 
Dr. João Romeiro e sócio 

fundador do Rotary Clube 
de Pindamonhangaba.  

A filha do homenage-
ado conta que a inicia-
tiva da homenagem foi 
da própria biblioteca e, 
juntas, organizaram um 
local que reproduz a sala 
de trabalho de seu pai. 
“Sempre guardei muitos 
objetos, mas como era 
muito nova na época do 
falecimento de papai, não 
tenho recordações vivas. 
Tudo o que sei é graças 
ao que minha mãe, Dul-
ce Oliveira D´Arace, me 

contou. E tenho continu-
ado a perpetuar a memó-
ria de Rômulo, junto aos 
meus filhos e agora, ne-
tas”, contou Vânya Dulce, 
que participou da inau-
guração da biblioteca, em 
1955, então com 8 anos. 
Ela se lembra de ter feito 
o descerramento da placa 
inaugural, que também 
faz parte da exposição.

Outra peça de desta-
que na exposição é uma 
edição do único livro 
publicado por Rômulo 
Campos D´Arace, “Retra-

to da Princesa do Norte” 
(1954), com uma dedica-
tória feita de próprio pu-
nho para a filha. “A dedi-
catória que papai deixou 
em seu livro é, para mim, 
uma verdadeira lição de 
vida”, afirmou. O trecho 
final diz: “Valemos pelo 
que somos, pelas nossas 
obras, mas nunca pelo 
lustro dos nossos brasões 
ou pelo exemplo e valor 
de nossos ancestrais”.

O trovador José Ouver-
ney conferiu a exposição. 
“Essa exposição é impor-

tante para perpetuar a 
lembrança de Rômulo e 
valorizar o cidadão que ele 
foi, na história do municí-
pio”, comentou. “Rômulo 
tem uma história especial, 
pois faleceu com apenas 
32 anos e construiu muito 
nesse breve tempo. Acho 
que isso é um caso raro, 
então ele tem que ser mui-
to valorizado”, opinou.

A exposição ‘Lembran-
ças de Rômulo’ está aberta 
até o final do mês, de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Neste sábado 
(23), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
promove uma ma-
nhã diferente, para 
crianças de todas as 
idades. Das 9 às 13 
horas será realizado 
o “Brincando com as 
Histórias”, uma mis-
tura de brincadeiras 
com leituras e con-
tação de histórias. 
As atividades serão 
realizadas na praça 
Monsenhor Marcon-
des e terão canti-
nhos lúdicos para 
incentivar a leitura 
e livros para leitura 
no local. Na oca-
sião, também será 
comemorado o ‘Dia 
do Brincar’ (28 de 
maio).

Oficina de leitura e criação 
literária é sucesso de participação

rios e Educação. Além das 
suas publicações científi-
cas, algumas de suas pes-
quisas foram premiadas 
em congressos na Fatea e 
na Universidade Federal 

de Itajubá – Unifei. Em 
2014, ganhou o X Festi-
val Gato Preto de Lorena 
com o curta-metragem 
“Álvares”, inspirado em 
fragmentos poéticos de 

Álvares de Azevedo. Em 
2015 e 2016, relançará o 
seu romance “O Magnata 
do Tempo (2012 / Perse)” 
e lançará o livro “Sussur-
ros e outros contos”.

Oficina tem atraído a atenção de diversos jovens

Divulgação

Divulgação

Espetáculo “Culpa” é 
atração de sábado no 
Teatro Galpão

Praça 
recebe 
“Brincando 
com as 
Histórias”

Exposição homenageia Rômulo Campos D´Arace

Vânya Dulce mostra obra de seu pai para o 
trovador José Ouverney

DivulgaçãoDivulgação

Exposição recebeu a visita de membros da Academia de Letras



Os comerciantes de 
Pindamonhangaba têm 
a oportunidade de parti-
cipar de várias ações que 
estão sendo realizadas 
pelo Sebrae-SP. A Loja 
Modelo, montada em uma 
carreta, está instalada no 
estacionamento da Prefei-
tura e as atividades serão 
encerradas nesta sexta-
feira (22). Os interessa-
dos podem fazer as visitas 
orientadas a partir das 10 
horas.

A abertura oficial das 
atividades da Loja Mode-
lo ocorreu na manhã de 
quinta-feira (20) com a 
presença de representan-
tes da Acip, Sincomercio e 
Prefeitura. O público pôde 
conhecer as tecnologias 
disponíveis para obten-
ção de sucesso comercial 
e otimização de tempo, 

além de receber informa-
ções sobre disposição dos 
materiais, som ambiente, 
distrações para os clien-
tes, qualidade do espelho, 
entre outras.

Ricardo Calil, geren-
te do escritório regional 
de Guaratinguetá - Se-
brae-SP, afirma que a 
instituição decidiu fazer 
o Mês do Comércio em 
Pinda porque nos últi-
mos cinco anos o setor 
teve crescimento de 60% 
no município.

Estes trabalhos inte-
gram o Mês do Comércio, 
ação feita pelo Sebrae-SP 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, com o apoio da Acip, 
Sincomercio, Senac e Se-
nai. Até o final do mês, os 
consultores irão realizar o 
Sebrae Visita em diversos 

estabelecimentos, fazendo 
orientações.

O secretário de De-
senvolvimento Econô-
mico de Pindamonhan-
gaba ressalta que, em 
tempos de crise, o co-
mércio tem sido uma 
alavanca muito impor-
tante. Ele agradece ao 
Sebrae por promover o 
Mês do Comércio, even-
to com diversas ativida-
des que contribuem com 
os comerciantes locais.

Sebrae Móvel
A unidade Sebrae Mó-

vel também está instala-
da no estacionamento da 
Prefeitura, ao lado da Loja 
Modelo. O atendimento 
inicia às 10 horas. Nes-
te espaço há orientações 
gratuitas sobre gestão de 
negócios, finanças, plane-
jamento e marketing.

Loja Modelo do Sebrae encerra  
atividades em Pindamonhangaba

Os comerciantes recebem várias orientações dos consultores

A programação da 13ª 
Semana Nacional de Mu-
seus, em Pindamonhan-
gaba, termina no domingo 
(24). O evento nacional 
é realizado pelo Institu-
to Brasileiro de Museus 
(Ibram/Minc) e, no muni-
cípio, pela Prefeitura. 

Com o tema “Museus 
para uma sociedade sus-
tentável”, a programação 

de Pinda conta com ativi-
dades de conscientização, 
com destaque para a reci-
clagem, levando o tema de 
diversas maneiras para pú-
blico de todas as idades. 

Até domingo, haverá 
visitas lúdicas pelo centro 
histórico da cidade e à Fa-
zenda Nova Coruputuba, 
discussões sobre sustenta-
bilidade, exposição de artes 

e oficina de brinquedos sus-
tentáveis, no Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, e 
mesa redonda de debates 
sobre questões de um mu-
seu sustentável do ponto de 
vista sociocultural, no Pa-
lacete 10 de Julho.  A pro-
gramação completa está no 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, inin-
terruptamente, serviços de 
manutenção em todos os 
bairros da cidade. Limpeza, 
capina, roçada, retirada de 
entulho e Pega-tudo são al-
gumas das ações realizadas.

Entre os dias 22 de abril e 
8 de maio, foram atendidos 
os seguintes bairros: Lessa, 
Campo Belo, Crispim, Bos-
que, centro, Alto Cardoso, 
Araretama, Nova Esperan-
ça, Arco Íris (CDHU), Cida-
de Jardim, Jardim Princesa, 

Via Expressa, Socorro, Vila 
Rica, Bela Vista, Jardim 
Cristina, Mombaça, Parque 
das Nações, Chácara da Ga-
lega, Maria Áurea, Parque 
São Domingos, Vila Prado, 
Andrade, Santana, Bairro 
das Campinas, Santa Ce-
cília, Campininha, Vitória 
Parque e Maricá.

Pega-tudo
O Pega-tudo, grande 

aliado da população con-
tra a Dengue – pois acaba 
com os criadouros do mos-
quito – passou, durante o 

mês pelos bairros Aurora, 
Campo Belo, Mombaça II, 
Mombaça I, Mariana, Cris-
pim e Maria Emília.

De 25 a 28 de maio, a 
equipe da Prefeitura esta-
rá no Andrade, Carangola 
e Vila Cuia, com capina, 
varrição, limpeza geral e 
retirada de entulho. Para 
participar, os moradores 
desses bairros devem reti-
rar todo o entulho de seus 
quintais e depositar nas 
calçadas, para que a Pre-
feitura possa recolher.

Na tarde de quarta-feira 
(20), a Polícia Civil de Pinda-
monhangaba queimou mais de 
50kg de drogas apreendidas na 
cidade. A medida foi tomada 
para que os entorpecentes não 

ficassem guardados, nem fos-
sem usados.

O local da ação não foi reve-
lado  por questões de seguran-
ça. Além dos agentes, estiveram 
presentes o Ministério Público 

e a Vigilância Sanitária.
O forno com a temperatura 

de 1.200oC incinerou 126 lotes 
de cocaína e maconha, totali-
zando aproximadamente, R$ 
150mil. 

A Polícia Civil apreendeu, na noite 
de quarta-feira (20), 14 máquinas caça
-níqueis em um bingo clandestino no 
bairro Vila Rica. Após investigação, a 
polícia foi ao local e três pessoas foram 
detidas. 

De acordo com os agentes, fo-
ram apreendidos caderno de anota-
ções e cartões de memória. O local 
também funcionava como oficina 
de manutenção e produção de má-
quina de jogos. 

O proprietário do imóvel e outras 
duas pessoas que estavam no local 
foram encaminhadas ao 1º Distrito 
Policial e, após depoimento, foram 
liberadas. O dono da casa respon-
derá por contravenção penal.

Atividades da Semana 
Nacional de Museus 
terminam no domingo

Bate-papo com o biólogo Thiago Coutinho, no museu

Serviços de manutenção 
continuam nos bairros da cidade

O Pega-tudo é grande aliado da população contra a dengue, pois acaba 
com os criadouros do mosquito

Polícia
Mais de 50kg de drogas são incineradas

Bingo clandestino é fechado no Vila Rica PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.468, DE 20 DE  MAIO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Patrícia Galvão Junqueira, Assessora de Gestão Estratégica, 
para substituir a Sra. Maristela Luzia, Diretora do Departamento de Assistência à Saúde, durante 
o período em que a mesma encontrar-se substituindo férias da Secretária de Saúde e Assistência 
Social.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.469, DE 20 DE  MAIO DE 2015.
  Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.459, de 14 de maio de 2015, 
onde se lê “durante o período em que a mesma encontrar-se em licença saúde”  leia-se “durante o 
período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Desenvolvimento convoca todos 
os Associados Fundadores para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no dia dezesseis de julho de 2015, das 15h00 às 18h00, na sede provisória do 
Instituto, na Rua Pacífico Souza Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, no Distrito Industrial 
de Moreira César, Pindamonhangaba-SP.
ORDEM DO DIA: Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o período de 17/07/2015 
a 16/07/2019;

Assina
Deltonio Aires Pereira - Presidente

PINDAMONHANGABA 22 DE MAIO DE 2015SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
2O CADERNO
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ANEXO I

Zona Empresarial e Industrial – tipo b 06 (ZEI-b-06)

Inicia-se o seu perímetro em um ponto de coordenadas UTM 456476.58E; 7465992.52N, 
denominado marco 42 (M42), localizado na Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias e segue por 
essa rodovia (sentido SP-RJ) até o ponto de coordenadas UTM 458846.00E; 7467738.00N, 
denominado R(im), deflete à direita e segue até o ponto com coordenadas UTM 459475.05E, 
7467286.23N, denominado marco 114 (M114), deflete à direita segue até o ponto com 
coordenadas UTM 459426.82E, 7466889.47N, denominado marco 115 (M115), deflete à 
direita e segue até o ponto com coordenadas UTM 456730.83E, 7465270.28N, denominado 
marco 116 (M116), no Córrego da Água Preta, deflete à direita e segue pelo córrego até o 
ponto de coordenadas UTM 456725.00E; 7465978.01N, denominado marco 41 (M41), deflete 
à esquerda e segue até o ponto de coordenadas UTM 456605.11E; 7465889.85N, denominado 
marco 1033 (M1033), deflete à direita e segue até o ponto de coordenadas UTM 456476.58E; 
7465992.52N, denominado marco 42 (M42), ponto inicial desta descrição, encerrando assim 
uma área de 3.022.422,00m².

ANEXO II

Zona Empresarial e Industrial – tipo b 03 (ZEI-b-03)

Inicia-se o seu perímetro em um ponto na Rodovia Presidente Dutra (BR 116) com coordenadas 
UTM 458532.12E, 7461781.69N, denominado (TG 06), segue por esta Rodovia no sentido 
São Paulo-Rio de Janeiro até o ponto localizado no ribeirão Ipiranga com coordenadas UTM 
459121.29E, 7462078.45N, denominado marco 69 (M69), deflete à esquerda e segue a jusante 
deste ribeirão até o ponto com coordenadas UTM 458830E, 7462280N, denominado marco 
X (im), deflete à direita e segue até o ponto com coordenadas UTM 459367E, 7462570N, 
denominado marco W (im), deflete à direita e segue até o ponto situado na Rodovia Presidente 
Dutra (BR 116) com coordenadas UTM 459390.2E, 7462231.8N, denominado marco 64 (M64), 
deflete à esquerda e segue por esta Rodovia no sentido São Paulo-Rio de Janeiro,  até o 
ponto com coordenadas UTM 460428.14E; 7462823.35N, denominado ponto CZ (04), deflete 
à esquerda e segue até o ponto de coordenadas UTM 460248.26E; 7462820.26N, denominado 
ponto CZ (05), deflete à direita e segue até o ponto de coordenadas UTM 460127.58E; 
7463085.69N, denominado ponto CZ (01) localizado na Av. João Francisco da Silva, deflete à 
direita e segue por esta avenida até o ponto de coordenadas UTM 460575.63E; 7463096.85N, 
denominado ponto CZ (02) localizado na ponte sobre o Rio Preto, deflete à direita e segue por 
este rio até o ponto de coordenadas UTM 460751.37E; 7462998.96N, denominado ponto CZ 
(03) localizado na Rodovia Presidente Dutra, deflete à esquerda e segue por esta rodovia, no 
sentido São Paulo – Rio de Janeiro até o ponto de coordenadas UTM 460974.4E, 7463059.9N, 
denominado marco 63 (M63), deflete à direita e segue até o ponto com coordenadas UTM 
461.331.9E, 7462691.9N, denominado marco 61 (M61), deflete à esquerda e segue até o 
ponto com coordenadas UTM 461467.9E, 7462633.1N, denominado marco 60 (M60), deflete 
à esquerda e segue até o ponto com coordenadas UTM 462162.6E, 7462836.3N, denominado 
marco 59 (M59), deflete à esquerda e segue até o ponto com coordenadas UTM 462175.3E 
; 7462933.5N, denominado marco 58 (M58), ponto este situado na Estrada Municipal  (PIN 
472), sem denominação, deflete à direita e segue por esta Estrada até o ponto distante 1.500m 
(um mil e quinhentos metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), com coordenadas UTM 
462920.34E, 7462370.59N, denominado marco 109 (M109), deflete à esquerda e segue 
até encontrar o Ribeirão Capituba onde está o ponto com coordenadas UTM 463029.84E; 
7462262.76N, denominado (TG 01), deflete à direita e segue pelo ribeirão até encontrar com a 
projeção do gasoduto, onde está o ponto com coordenadas UTM 463371.26E; 7461447.28N, 
denominado (TG 02), deflete à direita e segue pela projeção do gasoduto até encontrar com 
o Ribeirão do Atanásio onde está o ponto com coordenadas UTM 461963.05E; 7460148.59N, 
denominado (TG 03), deflete à direita e segue pelo ribeirão até o ponto com coordenadas UTM 
459670.30E; 7460619.34N, denominado (TG 04), deflete à direita e segue até encontrar a 
estrada onde está o ponto com coordenadas UTM 460028.44E; 7460810.96N, denominado (TG 
05), deflete à direita e segue pela estrada do Tanque até encontrar a Rodovia Presidente Dutra 
(BR 116), onde está o ponto com coordenadas UTM 458532.12E; 7461781.69N, denominado 
(TG 06), ponto inicial desta descrição, encerrando assim uma área de 9.700.376,00m².

ANEXO III

Zona Mista especial (ZMe)

Inicia-se no ponto com coordenadas UTM 457842.2E, 7460108.3N, denominado marco 72 
(M72), situado na Estrada Municipal do Goiabal, segue em direção à Rua 7 do loteamento 
Parque Shangrilá, percorre a referida e continua até um ponto na confluência da Rua Irene 
de Oliveira, deflete à direita segue em direção à Rua 2 do loteamento Parque Shangrilá, vai 
até o seu final no ponto com coordenadas UTM 458976.31E, 7460249.19N, denominado 
ponto 3 (P3), no limite da Macrozona Urbana, deflete à direita e segue até o ponto 4 (P4) de 
coordenadas UTM 458858.80E, 7459594.57N, deflete à esquerda e segue até o ponto 5 (P5) 
de coordenadas UTM 459020.97E, 7459484.43N, deflete à direita e segue até o ponto 6 (P6) 
de coordenadas UTM 458917.68E, 7459311.06N, deflete à esquerda e segue até o ponto 7 
(P7) de coordenadas UTM 459061.74E, 7459205.41N, deflete à direita e segue até o ponto 8 
(P8) de coordenadas UTM 458851.62E, 7458419.47N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
9 (P9) de coordenadas UTM 459676.14E, 7457598.59N, deflete à esquerda e segue até o 
ponto 10 (P10) de coordenadas UTM 459749.66E, 7457657.68N, deflete à direita e segue até 
o ponto 11 (P11) de coordenadas UTM 459903.01E, 7457507.94N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto 12 (P12) de coordenadas UTM 460026.94E, 7457530.53N, localizado na Estrada 
Municipal PIN 135, deflete à direita e segue por ela até o ponto 13 (P13) de coordenadas UTM 
460051.14E, 7457172.93N, deflete à direita e segue até o ponto RI (01) de coordenadas UTM 
460044.53E, 7457089.55N, localizado na Estrada PIN 135 e segue por esta estrada até o 
ponto RI (02) de coordenadas UTM 460033.19E, 7456929.13N; deflete à direita e segue até o 
ponto RI (03) de coordenadas UTM 459550.30E, 7456661.89N; deflete à esquerda e segue até 
o ponto RI (04) de coordenadas UTM 459492.63E, 7456499.14N; deflete à direita e segue até o 
ponto  16 (P16) de coordenadas UTM 459117.25E, 7456611.20N, deflete à direita e segue até 
o ponto 17 (P17) de coordenadas UTM 459125.81E, 7457000.00N, deflete à direita e segue até 
o ponto 18 (P18) de coordenadas UTM 459420.31E, 7457068.51N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto 19 (P19) de coordenadas UTM 459396.34E, 7457419.62N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto 20 (P20) de coordenadas UTM 459148.07E, 7457280.89N, deflete à direita 
e segue até o ponto 21 (P21) de coordenadas UTM 458788.51E, 7457599.46N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto 22 (P22) de coordenadas UTM 458125.88E, 7457311.72N, 
localizado no encontro da Estrada Municipal José Benedito Marcondes Vieira (PIN 040) com 
o gasoduto; deflete à direita e segue pelo gasoduto até o ponto RI (05) de coordenadas UTM 
458047.80E, 7457326.45N; deflete à esquerda e segue pelo gasoduto até o ponto RI (06) de 
coordenadas UTM 457674.94E, 7457183.84N; deflete à esquerda e segue ainda pelo gasoduto 
até o ponto RI (07) de coordenadas UTM 456949.25E, 7456467.96N, localizado no Ribeirão 
do Borba; deflete à direita e segue por este ribeirão até o ponto RI (08) de coordenadas UTM 
456114.34E, 7458577.48N, localizado na Estrada Municipal José Benedito Marcondes Vieira 
(PIN 040); deflete à direita e segue por esta estrada até o ponto RI (09) de coordenadas UTM 
456190.18E, 7458534.86N, localizado no entroncamento da Estrada Municipal José Benedito 
Marcondes Vieira (PIN 040) com a Estrada Municipal Francisco Barros de Abreu; deflete à 
esquerda e segue pela Estrada Municipal Francisco Barros de Abreu até o ponto RI (10) de 
coordenadas UTM 457493.23E, 7459161.53N, localizado no Ribeirão da Água Preta, deflete 
à esquerda e segue pelo ribeirão até o ponto 26 (P26) de coordenadas UTM 457589.96E, 
7459529.75N, deflete à direita, segue até o ponto com coordenadas UTM 457842.2E, 
7460108.3N, denominado marco 72 (M72), sito na Estrada Municipal do Goiabal, ponto inicial 
desta descrição encerrando uma área de 7.559.701,00m².

ANEXO IV

Zona Mista 01 (ZM-01)

Inicia-se seu perímetro na coordenada UTM 449255.32E; 7457810.94N,denominado marco 9 
(M9), ponto este localizado na estrada Antonio Marçon (PIN 170), daí segue pela estrada até a 
coordenada UTM 448444.27E; 7460271.64N, denominado marco 1013 (M1013),  ponto este 
localizado na Rodovia Amador Bueno da Veiga (SP 062), daí deflete a direita e segue pela 
rodovia até o ponto de coordenada UTM 448372.21E; 7460698.69N, denominado (ZU 01), daí 
deflete à esquerda e segue até o ponto de coordenada UTM 448254.58E; 7460722.99N, 
denominado (ZU 02), localizado na linha férrea (R.F.F.S.A.), daí deflete à direita e segue até o 
ponto de coordenada UTM 448184.70E; 7460947.58N, denominado (ZU 03), daí deflete à 
esquerda e  segue até o ponto de coordenada UTM 448113.24E; 7461007.94N, denominado 
(ZU 04), daí deflete à direita e segue até o ponto de coordenada UTM 448028.94E; 
7461128.47N, denominado (ZU 05), daí deflete à esquerda e  segue até o ponto de coordenada 
UTM 447958.09E; 7461185.63N, denominado (ZU 06), daí deflete à direita e segue até o ponto 
de coordenada UTM 447902.89E; 7461354.56N, denominado (ZU 07),  ponto este localizado 
na faixa de 50m de proteção permanente do Rio Una, daí deflete a direita e segue por esta 
faixa até a coordenada UTM 447311.81E; 7462862.67N, denominado marco 15 (M15), daí 
deflete à esquerda e segue até o ponto com coordenada UTM 446811.87E ; 7463434,41N, 
denominado marco 16 (M16), daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 446808.13E; 
7463916.85N, denominado marco 17 (M17), daí deflete a esquerda e segue até a coordenada 
UTM 446456.05E; 7464286.31N, denominado marco 18 (M18),  ponto este localizado na faixa 
de 50m de proteção permanente do Rio Una, daí deflete a direita e segue e vai até o ponto 29 
(P29) de coordenada UTM 446555.77E; 7464732.44N daí deflete a direita e segue até o ponto 
30 (P30) de coordenadas UTM 446906.86E, 7464941.79N, daí deflete à direita e segue até o 
ponto 31 (P31) de coordenadas UTM 447634.85E; 7464888.27N, localizado na Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, daí deflete à direita e segue por ela até o ponto 32 (P32) de 
coordenadas UTM 451332.94E; 7464602.10N, localizado no cruzamento da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão com o Ribeirão da Galega, daí deflete à esquerda e segue por este Ribeirão 
até o ponto 33 (P33) de coordenadas UTM 451516.68E; 7464925.50N, daí deflete à esquerda 

  LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 20 DE MAIO DE 2015

Altera e acrescenta anexo da Lei Complementar nº. 03, de 10 de outubro de 2006, que institui 
o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba.
 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

 Art. 1º. Ficam alteradas as descrições das seguintes Zonas, constantes da Lei Complementar 
nº 03, de 10 de outubro de 2006, que passam a vigorar conforme os Anexos que integram a 
presente Lei Complementar:
 
Anexo I – ZONA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL tipo b 06– ZEI-b-06 – encerrando uma área 
de 3.022.422,00 m².

Anexo I – ZONA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL tipo b 03 – ZEI-b-03 – encerrando uma área 
de 9.700.376,00 m².

Anexo II – ZONA MISTA ESPECIAL ( ZMe ) – encerrando uma área de 7.559.701,00 m².

Anexo III – ZONA MISTA 01 – (ZM-01) – encerrando uma área de 54.977.216,10 m².

Anexo VI – ZONA MISTA 02 ( ZM-02 ) – encerrando uma área de 14.570.973,00 m².

Anexo V – NUCLEO  URBANO DESTACADO – MANDU/BOM SUCESSO – (NUD MANDU/
BOM SUCESSO) – encerrando uma área de 9.357.856,00 m².

Art. 2º  Fica suprimida a ZIA 4 – Parque Lagoa do Paturi que passa a incorporar a Zona Mista 
01 (ZM-01)

Art. 3º  Fica acrescida na Lei Complementar nº 03, de 10 de outubro de 2006, a ZONA 
MINERÁRIA E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 4 (ZMRA4 - Saibro), com a descrição 
constante do Anexo III, integrante desta Lei:

Anexo IV – ZONA MINERÁRIA E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - saibro (ZMRA-saibro) – 
encerrando uma área total de 1.050.000,00 m2

Art. 4º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 100 da Lei Complementar nº 03, de 10 de 
outubro de 2014, com a seguinte redação:

Parágrafo único.  Quando uma via oficial for a divisa de zonas, onde é necessária a faixa 
de transição de 30,00 m (trinta metros) de cada lado, deverá ser considerado o eixo 
da via para a exigência da faixa, sendo computados o recuo e a faixa non aedificandi, 
exigidos por lei ou norma, na composição da faixa de transição de 30,00 (trinta metro), e 
considerada como área verde a área remanescente.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Projeto de Lei Complementar nº12/2014
//

e segue até o ponto 34 (P34) de coordenadas UTM 451449.23E; 7466100.43N, localizado na 
área de proteção permanente de 100m do Rio Paraíba do Sul, daí deflete à direita e segue até 
o ponto 35 (P35) de coordenadas UTM 451732.98E; 7466263.29N, localizado na confluência 
da Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132) com a Estrada do Aterrado, daí deflete à 
direita e segue até o ponto 36 (P36) de coordenadas UTM 452026.04E; 7466535.51N, daí 
deflete à esquerda e segue até o ponto 37 (P37) de coordenadas UTM 451893.47E; 
7466935.68N, daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 452225.16E; 7466944.40N, 
denominado marco 1019 (M1019), ponto este localizado na faixa de proteção permanente de 
100m do Rio Paraíba do Sul, daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 452325.10E; 
7466011.37N,denominado marco 1020 (M1020) daí deflete a direita e segue até a coordenada 
UTM 452263.92E; 7465304.79,denominado marco 1021 (M1021), ponto este localizado na 
Travessa Mariz de Barros, daí deflete a direita e segue por esta travessa até a confluência com 
a Rua Dona Isaura E. de Toledo Silva, daí deflete a esquerda e segue até a confluência com a 
Rua Pinheiro da Silva, daí deflete a esquerda e segue pela Rua Pinheiro da Silva até a 
confluência com a Rua Miguel Ângelo, daí deflete a direita e segue pela Rua Miguel Ângelo até 
a confluência com a Rua Bicudo Leme, daí deflete a direita e segue pela Rua Bicudo Leme até 
a confluência com Rua Dr. Matheus Romeiro, daí deflete a esquerda e segue pela Rua Dr. 
Matheus Romeiro até a confluência com a Rua Martin Cabral, daí deflete a esquerda e segue 
pela Rua Martin Cabral até a confluência com a Rua Dr. Campo Salles, daí deflete a direita e 
segue pela Rua Dr. Campos Salles até a confluência com a Rua Dr. Fontes Júnior, daí deflete 
a direita e segue pela Rua Dr. Fontes Junior até a confluência com a Rua do Cardoso, daí 
deflete a esquerda e segue pela Rua do Cardoso até a confluência com Rua Antonio Pinto 
Monteiro, daí deflete a esquerda e segue pela Rua Antonio Pinto Monteiro até a confluência 
com a Rua Juó Bananéri, daí deflete a direita e segue pela Rua Juó Baneneri até a confluência 
com  a Rua Laerte Assunção Júnior, daí deflete a esquerda e segue pela Rua Laerte Assunção 
Júnior até a confluência com a Avenida Antonio Pinheiro Júnior, daí deflete a direita e segue por 
esta Avenida até a confluência com a Rua Santo Antonio, daí deflete a esquerda e segue por 
esta rua até a confluência com a Rua Santa Maria, daí deflete a esquerda e segue pela Rua 
Santa Maria até a confluência com a Rua Celeste, daí deflete a esquerda e segue pela Rua 
Celeste até a confluência com a Rua Frederico Machado, daí deflete a direita e segue pela Rua 
Frederico Machado até a confluência com a Rede Ferroviária Federal – RFFSA, daí deflete a 
direita e segue pelo leito da ferrovia até a coordenada UTM 453119.67E; 7464384.39N, 
denominado marco 3 (M3), daí deflete a esquerda e segue até a confluência da Avenida 
Fortunato Moreira com a Rua Alfredo Valentini, daí segue por esta rua até o fim de sua 
denominação e inicio da Rua Coronel José Francisco, daí segue pela Rua Coronel José 
Francisco até a confluência com a Rua Dr. Monteiro de Godoy, daí deflete a direita e segue pela 
Rua Dr. Monteiro de Godoy até a confluência com a Rua Antonio Caetano Júnior, daí deflete a 
direita e segue pela Rua Antonio Caetano Júnior até encontrar com o limite da faixa de proteção 
permanente de 100m do Rio Paraíba do Sul na coordenada UTM 452764.76E; 7465505.44N, 
denominado marco 2 (M2), daí deflete a direita e segue por esta faixa até a coordenada UTM 
452811.00E; 7465921.00N, denominado ponto T (im), ponto este localizado na faixa de 
100,00m de proteção permanente do Rio Paraíba do Sul; daí deflete à esquerda e segue  
acompanhando a faixa de 100,00 de proteção permanente do Rio Paraíba do Sul até a 
coordenada UTM 452651.75E; 7466206.49N, denominado (MS 01), daí deflete à direita e 
segue até a coordenada UTM 452839.04E; 7466306.78N, denominado (MS 02), daí deflete à 
direita e segue até o ponto de coordenada UTM 452983.01E; 7465994.21N, denominado (MS 
03), daí deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 453930.00E; 7466419.00N, 
denominado ponto U (im); daí deflete a direita e segue até o ponto 39 (P39) de coordenada 
UTM 454196.05E; 7766247.01N; daí deflete à esquerda e segue até o ponto 40 (P40) de 
coordenadas UTM 454894.09E, 7466396.26N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto 41 
(P41) de coordenadas UTM 455919.78E, 7466966.86N, daí deflete à direita e segue até o 
ponto 42 (P42) de coordenadas UTM 456212.84E, 7466951.16N, daí deflete à esquerda e 
segue até o ponto 43 (P43) de coordenadas UTM 456511.13E, 7467144.85N, daí deflete à 
direita e segue até o ponto 44 (P44) de coordenadas UTM 456668.12E, 7466961.63N, daí 
deflete à esquerda e segue até o ponto 45 (P45) de coordenadas UTM 456840.82E, 
7466961.63N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto 46 (P46) de coordenadas UTM 
457542.06E, 7467746.85N, daí deflete à direita e segue até o ponto 47 (P47) de coordenadas 
UTM 458709.05E, 7468024.30N, deflete à esquerda e segue até o ponto 48 (P48) de 
coordenadas UTM 459787.08E, 7468589.67N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto 49 
(P49) de coordenadas UTM 459944.07E, 7469401.07N, daí deflete à direita e segue até o 
ponto 50 (P50) de coordenadas UTM 460770.91E, 7469333.01N, daí deflete à esquerda e 
segue até o ponto 51 (P51) de coordenadas UTM 462911.26E, 7469882.67N , denominado 
marco 1024 (M1024),  ponto este situado na faixa de proteção permanente de 100m do Rio 
Paraíba do Sul, daí segue por esta faixa até a coordenada UTM 463701,88E; 7470299,04N, 
denominado marco 23 (M23), ponto este localizado numa faixa de 200m do Ribeirão dos 
Surdos, daí deflete a direita e segue por esta faixa até a coordenada UTM 463939.01E; 
7469429.15, denominado marco 24 (M24),  ponto este localizado na Rodovia Abel Fabrício 
Dias (SP 62), daí deflete a direita e segue pela Rodovia até a coordenada UTM 462382.00E; 
7468515,38N,denominado marco 25 (M25),  daí deflete a esquerda e segue até a coordenada 
UTM 462664.29E; 7467043,35N, denominado marco 26 (M26),  daí deflete a esquerda e segue 
até a coordenada UTM 463546.19E; 7465761.09N,  denominado marco 27 (M27), ponto este 
localizado na  Rede Ferroviária Federal – RFFSA, daí deflete a direita e segue até a coordenada 
UTM 464587.89E; 7465552.15N, denominado marco (M1027),  ponto este localizado na faixa 
de transmissão de alta tensão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – 
CTEET, daí deflete a direita e segue pela faixa de transmissão até a confluência da Rua Dr. 
José Monteiro Machado César no ponto de coordenada UTM 463187.97E; 7465055.69N, 
denominado (PM 01), deflete à esquerda e segue por essa avenida até a Rodovia Presidente 
Dutra (BR 116), no ponto de coordenada UTM 463608.95E; 7464481.01N, denominado (PM 
02), deflete à direita e segue por essa rodovia até a coordenada UTM 462921.79E; 
7464098.87N, denominado (PM 03), deflete à direita e segue até encontrar com a Estrada do 
Atanázio no ponto de coordenada UTM 462423.54E; 7464651.46N, denominado PM 04), 
deflete à esquerda e segue por essa estrada até a coordenada UTM 461238.89E; 7464309.58N, 
denominado marco 28 (M28), ponto este localizado a 80m da margem esquerda, sentido 
jusante do Ribeirão do Capituba, daí deflete a direita e segue por esta faixa de 80m até a 
coordenada UTM 461064,56E ; 7464499,35N, denominado marco 29 (M29), localizado na  
linha de transmissão de alta tensão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
– CTEEP, daí continua seguindo a faixa paralela de 80m do ribeirão referido até a coordenada 
UTM 460690.18E; 7465350.17N, denominado marco 30 (M30), ponto este localizado na Rede 
Ferroviária Federal – RFFSA, daí deflete a esquerda e segue pelo leito da ferrovia até a 
coordenada UTM 460140,57E; 7465234,79N, denominado marco 31 (M31), daí deflete a 
direita e segue até a coordenada UTM 459947.33E; 7465672.37N, denominado marco 
1028(M1028),  daí deflete a esquerda e segue até a coordenada UTM 459934.29E; 
7465782.25N, denominado marco 1029 (M1029),  daí deflete a esquerda e segue até a 
coordenada UTM 459880.30E; 7466024.36N, denominado marco 1030,  daí deflete a direita e 
segue até a coordenada UTM 460008.76E; 7466303.73N, denominado marco 33 (M33),  daí 
deflete a direita e segue até a coordenada UTM 460681.32E; 7466404.80N, denominado 
marco 34 (M34),  ponto este localizado numa faixa de 80m do Ribeirão Capituba, daí deflete a 
esquerda e segue por esta faixa até a coordenada UTM 460520.37E; 7467185.82N, 
denominado marco 1030 (M1030),  daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 
460380.97E; 7467480.71N, denominado marco 1031 (M1031), daí deflete a direita e segue até 
a coordenada UTM 460300.98E; 7467743.61N, denominado marco 1032 (M1032), daí deflete 
a direita e segue até a  coordenada UTM 460064,71E ; 7468368,93N, denominado marco 36 
(M36), localizado na Rodovia Abel Fabrício Dias (SP 062), daí deflete a esquerda e segue pela 
rodovia até a coordenada UTM 458846.00E; 7467738.00N, denominado ponto R(im); daí 
segue no mesmo sentido na Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias até a coordenada UTM 
456312,76E; 7465795,35N, denominado marco 43 (M43), daí deflete a esquerda e segue até 
a coordenada UTM 456501.71E; 7465153.29N, denominado ponto CH (02), daí deflete à 
esquerda e segue pelo antigo leito da RFFSA até a coordenada UTM 456697.82E; 
7465195.86N, denominado ponto CH (01), ponto este localizado no Ribeirão da Água Preta, 
deflete à direita e segue pelo ribeirão até a coordenada UTM 456762,99E ; 7464771,66N, 
denominado marco 44 (M44), ponto este localizado na ponte do ribeirão da Água Preta sob a 
Rede Ferroviária Federal – RFFSA, daí deflete a esquerda e segue a montante deste ribeirão 
até a coordenada UTM 456819.71E; 7463423.08N, denominado 45 (M45),  continua seguindo 
por esse ribeirão até encontrar a Estrada do Ipiranga no ponto de coordenada UTM 457015.58E; 
7463038.41N, denominado (ME 01), deflete à esquerda e segue por esta estrada até a 
confluência com a Avenida Gastão Vidigal Neto, daí deflete a esquerda e segue pela Avenida 
Gastão Vidigal Neto até a ponte sobre o Ribeirão do Ipiranga, daí deflete a esquerda e segue 
pelo ribeirão até a coordenada UTM 458433.40E; 7463458.42N,denominado marco 48 (M48),  
daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 459521.29E; 7463417.85, denominado 
marco 49 (M49), daí deflete a esquerda e segue até a coordenada UTM 459516.10E; 
7463663.32N, denominado marco 50(M50), daí deflete a direita e segue até a coordenada 
UTM 460939.74E; 7463618.79N, denominado marco 51 (M51), daí deflete a direita e segue até 
a coordenada UTM 46089.00E; 7463365.03N, denominado marco 52 (M52),  daí deflete a 
esquerda e segue até a coordenada UTM 461079.44E; 7463335.55N, denominado marco 53 
(M53),  daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 461059,43E; 7463129,90N, 
denominado marco 54 (M54), ponto este localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR 116),daí 
deflete a esquerda e segue por esta rodovia até a coordenada UTM 461838,70E;7463472.50N, 
denominado marco 55 (M55),  daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 461756,40E, 
7463220,30N, denominado marco 56 (M56),  daí deflete a esquerda e segue até a coordenada 
UTM 462205.80E; 7463188,70N, denominado marco 57 (M57),  daí deflete a direita e segue 
até a coordenada UTM 462165,62E; 7462836,69N, denominado marco 59 (M59),  daí deflete 
a direita e segue até a coordenada UTM 461842.66E; 7462674.92N, denominado 1036 
(M1036),  daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 461672.55E; 7462631.13N, 
denominado marco 1037 (M1037),  daí deflete a direita e segue até a coordenada UTM 
461467.66E; 7462633.14N,denominado marco 60 (M60),  daí deflete a direita e segue até a 
coordenada UTM 461331.58E; 7462691.94N, denominado marco 61 (M61),  daí deflete a 
direita e segue até a coordenada UTM 460997.90E; 7463012.90N, denominado marco 62 
(M62),  ponto este localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), daí deflete a esquerda e 
segue pela rodovia até a coordenada UTM 460751.37E;7462998.96N, denominado ponto CZ 
(03), localizado no Rio Preto; daí deflete à direita e segue por este rio até a coordenada UTM 
460575.63E; 7463096.85N, denominado ponto CZ (02), localizado na Avenida João Francisco 
da Silva; daí deflete à esquerda e segue por esta avenida até a coordenada UTM 460127.58E; 
7463085.69N, denominado ponto CZ (01); daí deflete à esquerda e segue até a coordenada 
UTM 460248.26E;7462820.26N, denominado ponto CZ (05); daí deflete à esquerda e segue 
até a coordenada UTM 460428.26E; 7462823.35N, denominado ponto CZ (04), localizado na 
Rodovia Presidente DUTRA; daí deflete à direita e segue por esta rodovia até a coordenada 
UTM 459391.43E; 462235.73N, denominado marco 64 (M64),  daí deflete a direita e segue até 
o ponto com coordenadas UTM 459367E, 7462570N, denominado marco W (im), daí deflete à 
esquerda e segue até o ponto de coordenadas UTM 458830E, 7462280N, denominado marco 
X (im), marco este localizado no Ribeirão do Ipiranga, daí deflete a esquerda e segue a 
montante do ribeirão até  a ponte da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na coordenada UTM 
459090.42E; 7462057.96N, denominado marco 69 (M69), daí deflete à direita e segue pela 
rodovia até a Estrada do Tanque na coordenada UTM 458532.12E; 7461781.69N, denominado 
(TG 06), daí deflete à esquerda e segue por essa estrada até a coordenada UTM 460028.44E; 
7460810.96N, denominado (TG 05), daí deflete à direita e segue até a coordenada 458976.31E; 
7460249.19N, denominado (P3), deflete à direita e segue até a coordenada UTM 458022.74E; 
7460484.35N, denominado marco 1039 (M1039), daí deflete à esquerda e segue até a 
coordenada UTM 457806.06E; 7460156.43N, denominado marco 1040 (M1040), ponto este 
localizado na Estrada Municipal do Goiabal, daí deflete à esquerda e segue por essa estrada 
até a coordenada 457842.2E; 7460108.3N, denominado marco 72 (M 72), daí deflete à direita 
e segue até a coordenada UTM 457589.96E; 7459529.75N, denominado ponto 26 (P 26) 
localizado no Ribeirão Água Preta e segue por esse Ribeirão até a coordenada UTM 
457493.23E; 7459161.53N, denominado RI (10) localizado na Estrada Municipal Francisco 
Barros de Abreu, daí deflete à direita e segue por essa estrada até a coordenada UTM 
456190.18E; 7458534.86N, denominado RI (09) localizado no entroncamento da Estrada 
Municipal Francisco Barros de Abreu com a Estrada Municipal José Benedito Marcondes Vieira 
(PIN 040), deflete à direita e segue pela Estrada Municipal Benedito Marcondes Vieira (PIN 
040), até a coordenada UTM 456114.34E; 7458577.48N, denominado RI (08), localizado no 
encontro com o Ribeirão do Curtume, deflete à direita e segue por esse ribeirão até o 
cruzamento com a Rodovia Presidente Dutra (BR 116), transpondo a Rodovia e segue até o 
ponto de coordenadas UTM 455150.30E; 7460150.76N, denominado marco 1002 (M1002), 
localizado no Ribeirão do Curtume e segue pelo limite da Fazenda do Estado até encontrar o 
ponto de coordenadas UTM 456584.00E; 7460900.00N, denominado ponto Q (im), deflete à 
esquerda e segue até o ponto de coordenadas UTM 456541.00E; 7461321.00N, denominado 
ponto P (im), deflete à esquerda e segue até o ponto de coordenadas UTM 456469.00E; 
7461480.00N, denominado ponto O (im), deflete à direita e segue até o ponto de coordenadas 
UTM 456695.69E; 7461852.3N, denominado marco 74 (M74), segue por esse mesmo sentido 
até o ponto de coordenadas UTM 456996.38E; 7461997.32N, denominado marco 73 (M73), 
localizado na Estrada Municipal das Campinas, daí deflete à esquerda   essa estrada até a 
confluência com a Avenida Professor Manoel César Ribeiro, daí deflete à direita e segue por 
essa avenida até a coordenada UTM 456473.24E; 7463130.02N, denominado (ME 03), daí 
deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 456485.93E; 7463394.78N, denominado 
(ME 04), daí deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 456096.90E; 7463261.14N, 
denominado marco 49 (M49), localizado na Av. Professor Manoel César Ribeiro, daí deflete à 
direita e segue por esta avenida até a confluência com o Anel Viário (trecho) Avenida Geraldo 
José Rodrigues Alckmin, daí deflete à esquerda e segue pelo Anel Viário até a coordenada 
UTM 454122.65E; 7463771.14N, denominado marco 46 (M46) ponto este localizado no 
Córrego da Ponte Alta, daí deflete à direita e segue a montante do córrego até a coordenada 
UTM 453538.81E; 7460196.08N, denominado marco 47 (M47), ponto este localizado na ponte 
da Estrada Municipal José Pereira Lopes (PIN 50), daí deflete à direita e segue até a 
coordenada UTM 452441.72E; 7459617.28N, denominado marco 6 (M6), daí deflete à direita 

e segue até a coordenada UTM 452437.59E; 7460369.58N, denominado marco 5 (M5), ponto 
este localizado no Ribeirão da Galega ou Anhanguera, daí deflete à direita e segue por este 
ribeirão até a coordenada UTM 452408.66E; 7460944.13N, denominado marco 4 (M4) daí 
deflete à direita e segue até a coordenada UTM 452296E; 7461810.63N, denominado marco 
1008(M1008),  ponto este localizado na Rua Japão, daí deflete à esquerda e segue até o ponto 
de coordenadas UTM 451795.89E; 7461703.59N, denominado marco 1007 (M1007), ponto 
este localizado na divisa da APP distando 30m da margem do Ribeirão da Galega ou 
Anhanguera, daí deflete à direita e segue pela APP do Ribeirão da Galega ou Anhanguera, 
sentido jusante até o ponto MU (16) de coordenadas UTM 451763.99E; 7461774.71N, daí 
deflete à direita e segue até o ponto MU (17) de coordenadas UTM 451802.99E; 7461774.25N, 
daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU (18) de coordenadas UTM 451861.22E; 
7461844.83N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU (19) de coordenadas UTM 
451922.78E; 7461804.53N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU (20) de coordenadas 
UTM 451968.91E; 7461875.93N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU (21) de 
coordenadas UTM 452006.69E; 7461851.47N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU 
(01) de coordenadas UTM 452007.73E; 7461839.48N, localizado na lateral direita da Rua Dr. 
Luiz Itálico Bocco, sentido centro-bairro, na divisa com o lote nº 04 da Quadra “2” do loteamento 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; segue pela Rua Dr. Luiz Itálico Bocco até o ponto MU 
(02) de coordenadas UTM 452085.45E; 7461915.27N, daí deflete à esquerda e segue até o 
ponto MU (03) de coordenadas UTM 452087.41E; 7461928.89N, daí deflete à esquerda e 
segue até o ponto MU (04) de coordenadas UTM 452049.34E; 7461952.89N, daí deflete à 
direita e segue até o ponto MU (05) de coordenadas UTM 452049.11E; 7461964.28N, daí 
deflete à direita e segue até o ponto MU (06) de coordenadas UTM 452056.99E; 7461971.69N, 
daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU (07) de coordenadas UTM 452046.73E; 
7461982.63N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU (08) de coordenadas UTM 
452058.60E; 7461994.35N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU (09) de coordenadas 
UTM 452034.94E; 7462012.80N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU (10) de 
coordenadas UTM 452023.63E; 7462022.65N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU (11) 
de coordenadas UTM 452003.42E; 7462044.83N, daí deflete à direita e segue até o ponto MU 
(12) de coordenadas UTM 452030.87E; 7462072.53N, localizado na Rua Eduardo Douglas 
Visoto de Camargo, daí deflete à esquerda e segue por esta rua até o ponto MU (13) de 
coordenadas UTM 451919.44E; 7462219.79N, daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU 
(14) de coordenadas UTM 451906.52E; 7462222.75N, localizado na Rua Prof. José Pinto 
Marcondes Pestana, daí deflete à esquerda e segue por esta rua até o ponto MU (15) de 
coordenadas UTM 451676.37E; 7461985.57N, localizado na APP do Ribeirão da Galega ou 
Anhanguera, daí deflete à direita e segue pela APP do Ribeirão da Galega ou Anhanguera até 
o ponto de coordenada UTM 451602.82E; 7462035.62N, denominado marco 1050 (M1050), 
daí deflete à esquerda até a coordenada UTM 451536.99E; 7462043.43N, denominado marco 
1051 (M1051), daí à esquerda e segue até a coordenada UTM 451356.25E; 7461782.27N, 
denominado marco 1052 (M1052),  daí deflete à direita e segue até a coordenada UTM 
451270.74E; 7461877.14N, denominado (1053), ponto este localizado na Estrada Sebastião 
Vieira Machado, daí deflete à direita e segue por esta estrada até a confluência com a Avenida 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Avenida Doutor Francisco Lessa Junior, daí deflete à 
direita e segue pela Avenida Doutor Francisco Lessa Júnior até a confluência com a Rua 
Professora Myriam Penteado Rodrigues Alckmin, daí deflete à direita e segue pela referida rua 
a divisa dos Loteamentos Jardim Rezende e Vila Rica com o Loteamento Residencial Doutor 
Lessa, daí deflete à esquerda e segue pela divisa mencionada acima, até a Rua Dona Gabriela 
de Barros Lessa, daí deflete à direita e segue por esta rua até a Rua Doutor Álvaro Pinto 
Madureira junto ao leito da Rede Ferroviária Federal, antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, 
daí deflete à esquerda e segue por esta ferrovia (sentido RJ – SP) até a coordenada UTM 
449777.05E; 7462569.51, denominado marco 85 (M85) e segue por esta ferrovia até a 
coordenada UTM 449402.89E; 7462073.86N, denominado ponto (PT 01), daí deflete à 
esquerda e segue até a coordenada UTM 449523.50E; 7461975.57N, denominado ponto (Z 
101), localizado na Estrada Municipal Carlos Lopes Guedes Filho,  deflete à direita e segue até 
a coordenada UTM 449308.67E; 7461910.60N, denominado ponto (Z 106), deflete à esquerda 
e segue até a coordenada UTM 449187.71E; 7461766.84N, denominado (Z 105), deflete à 
esquerda e segue até a coordenada UTM 449326.14E; 7461653.11N, denominado (Z 104), 
deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 449436.21E; 7461664.19N, denominado (Z 
103), deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 449573.11E; 7461867.13N, 
denominado (Z 102), localizado na Estrada Municipal Carlos Lopes Guedes Filho, deflete à 
direita e segue por esta estrada até a Rodovia Amador Bueno da Veiga (SP 62), deflete à 
esquerda e segue por essa rodovia  até a confluência com a Rua Anacleto Rosa Júnior, daí 
deflete  à  direita  e  segue  por  esta  rua  até  a coordenada UTM 450208.4E; 7461116.60N, 
denominado marco 1011 (M1011), ponto este situado na divisa do Loteamento Village 
Paineiras, daí deflete à esquerda e segue pela referida divisa até a coordenada UTM 
450460.33E; 7461116.60N, denominado marco 1010 (M1010) daí deflete à direita e segue por 
uma estrada sem denominação até a coordenada UTM 450555.81E; 7460827.97, denominado 
marco 1009 (M1009), ponto este localizado na PIN – 453; daí deflete à direita e segue por esta 
estrada até a coordenada UTM 449778.58E; 7460241.82N, denominado marco 8 (M8) daí 
deflete à esquerda e segue até a coordenada UTM 450514.27E; 7458525.08N, denominado 
marco 7 (M7), ponto este localizado a cerca de 1000m em uma linha paralela a Rodovia 
Presidente Dutra, daí deflete à direita e segue até a coordenada UTM 449255.32E; 
7457810.94N, ponto inicial desta descrição encerrando uma área de 54.977.216,10m².

OBS.: Foi suprimida a ZIA 4 – Parque Lagoa do Paturi, sendo sua área incorporada na 
descrição acima (ZM1).

ANEXO V

Zona Mista 02 (ZM-02)

Inicia-se o seu perímetro, no ponto UTM 449715.12E; 7455091.53N, denominado marco 107 
(M107), distante cerca de 1.500,00m (um mil e quinhentos metros) da Rodovia Presidente 
Dutra (BR 116), localizado na estrada sem denominação (continuação da Estrada Municipal 
Antonio Marçon), segue pela Estrada sem denominação até o ponto com coordenadas UTM 
449607,00E; 7456232,00N, denominado marco Z (im), distante cerca de 500,00m (quinhentos 
metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), deflete à direita e segue numa linha imaginária 
paralela à Rodovia Presidente Dutra (BR 116) e dela distante 500,00m (quinhentos metros) 
até o ponto de coordenadas UTM 453786.28E; 7458503.73N, denominado H(03); deflete à 
direita e segue até o ponto junto à margem esquerda do córrego do Pinhão do Borba ou 
da Malacacheta, com coordenadas UTM 454666.73E, 7458382.83N, denominado marco 
100 (M100), deflete à direita, segue pela margem do córrego, até o ponto com coordenadas 
UTM 454823.43E, 7457973.53N, denominado marco 99 (M99), distante 1.500m (um mil e 
quinhentos metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), deflete à direita e segue por uma 
linha imaginária paralela à Rodovia e dela distante 1.500m (um mil e quinhentos metros), 
até encontrar a Estrada Dr. José Gomes Vieira (PIN 155), no ponto de coordenadas UTM 
453108.46E; 7457007.90N,  denominado (AV 01), deflete à esquerda e segue por essa estrada 
até a bifurcação com a Estrada sem denominação no ponto de coordenadas UTM 452753.93E; 
7456025.72N, denominado (AV 02), deflete à esquerda e segue por essa estrada até entrar 
com a Estrada José Pereira Lopes (PIN 050) no ponto de coordenadas UTM 453671.30E; 
7453771.69N, denominado (AV 03), deflete à direita e segue até o ponto localizado no 
gasoduto de coordenadas UTM 453795.28E; 7453660.42N, denominado (AV 04), deflete à 
direita e segue pelo gasoduto até o ponto de coordenadas UTM 453117.54E; 7453425.45N, 
denominado (AV 05), deflete à direita e segue pelo gasoduto até o ponto de coordenadas 
UTM 452872.59E; 7453400.94N, denominado (AV 06), deflete à esquerda e segue pelo 
gasoduto até encontrar com o limite do município de Taubaté, no ponto de coordenadas 
UTM 451778.51E; 7452659.79N, denominado (AV 07), deflete à direita e segue pelo limite 
com o município de Taubaté, até o ponto de coordenadas UTM 449357.84E; 7454900.47N, 
denominado (AV 08), deflete à direita e segue até o ponto com coordenadas UTM 449715.12E, 
7455091.53N, denominado marco 107 (M107), ponto inicial desta descrição, encerrando assim 
uma área de 14.570.973,00m².
 

ANEXO VI

Núcleo Urbano Destacado – Mandú/Bom Sucesso
(NUD – Mandú/Bom Sucesso)

Inicia no ponto NUD (01) de coordenadas UTM 449099.19E; 7467597.42N, localizado na 
Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP 132) e segue por essa rodovia até o ponto NUD (02) 
de coordenadas UTM 449507.92E ; 7467405.06N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(03) de coordenadas UTM 449472.51E ; 7467279.10N, deflete à direita e segue até o ponto 
NUD (04) de coordenadas UTM 448677.57E ; 7467614.07N, deflete à direita e segue até o 
ponto NUD (05) de coordenadas UTM 448309.60E ; 7467888.82N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto NUD (06) de coordenadas UTM 448053.41E ; 7467774.63N, deflete à direita e 
segue até o ponto NUD (07) de coordenadas UTM 447836.17E ; 7468046.31N, deflete à direita 
e segue até o ponto NUD (08) de coordenadas UTM 447964.99E ; 7468225.57N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto NUD (09) de coordenadas UTM 447808.50E ; 7468575.47N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (10) de coordenadas UTM 447330.40E ; 
7468856.43N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (11) de coordenadas UTM 
446721.09E ; 7469016.70N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (12) de coordenadas 
UTM 446827.95E ; 7467231.09N, continua no mesmo sentido e segue até o ponto NUD (13) de 
coordenadas UTM 446867.68E ; 7466556.78N, deflete à direita e segue até o ponto NUD (14) 
de coordenadas UTM 446419.29E ; 7466327.44N, localizado na linha férrea (E.F.C.J.), deflete 
à direita e segue por essa linha férrea até o ponto NUD (15) de coordenadas UTM 446239.67E 
; 7466970.32N e continua por essa linha férrea até o ponto (SM 01) de coordenadas UTM 
446088.85E; 7467790.86N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (20) de coordenadas 
UTM 445040.38E ; 7467674.83N, deflete à direita e segue até o ponto NUD (21) de coordenadas 
UTM 444655.22E ; 7468101.44N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (22) de 
coordenadas UTM 443574.62E ; 7468018.85N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD 
(23) de coordenadas UTM 443581.11E ; 7467730.57N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(24) de coordenadas UTM 443369.72E ; 7467756.42N, deflete à direita e segue até o ponto 
NUD (25) de coordenadas UTM 443377.50E ; 7468166.22N, deflete à esquerda e segue até 
o ponto NUD (26) de coordenadas UTM 443227.07E ; 7468264.47N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (27) de coordenadas UTM 443181.68E ; 7468548.87N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto NUD (28) de coordenadas UTM 442958.62E ; 7468789.32N, deflete à direita 
e segue até o ponto NUD (29) de coordenadas UTM 442922.31E ; 7469078.89N, localizado na 
Rod. Dr. Caio Gomes Figueiredo, deflete à esquerda e segue por essa rodovia até o ponto NUD 
(30) de coordenadas UTM 442823.75E ; 7469115.09N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(31) de coordenadas UTM 442871.73E ; 7469398.20N, deflete à direita e segue até o ponto 
NUD (32) de coordenadas UTM 443172.60E ; 7469477.06N, deflete à esquerda e segue até o 
ponto NUD (33) de coordenadas UTM 443206.32E ; 7469561.09N, deflete à direita e segue até 
o ponto NUD (34) de coordenadas UTM 443496.81E ; 7469554.62N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (35) de coordenadas UTM 443591.48E ; 7469466.72N, deflete à esquerda 
e segue até o ponto NUD (36) de coordenadas UTM 444117.99E ; 7469478.35N, localizado 
no Córrego dos Martins, deflete à direita e segue até o ponto NUD (37) de coordenadas UTM 
444212.67E ; 7469378.81N, deflete à direita e segue até o ponto NUD (38) de coordenadas 
UTM 444182.84E ; 7469023.31N, localizado na linha férrea (E.F.C.J.), deflete à esquerda e 
segue até o ponto NUD (39) de coordenadas UTM 445191.79E ; 7469275.39N, deflete à direita 
e segue até o ponto NUD (40) de coordenadas UTM 445793.53E ; 7469294.78N, localizado 
na linha férrea (E.F.C.J.), deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (41) de coordenadas 
UTM 447002.19E ; 7469562.38N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (42) de 
coordenadas UTM 446950.31E ; 7469853.25N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(43) de coordenadas UTM 447279.71E ; 7469968.30N, deflete à direita e segue até o ponto 
NUD (44) de coordenadas UTM 447494.99E ; 7469585.65N, deflete à esquerda e segue até o 
ponto NUD (45) de coordenadas UTM 448155.08E ; 7469926.93N, localizado no Córrego do 
Mandú, deflete à direita e segue por esse córrego até o ponto NUD (46) de coordenadas UTM 
448392.41E ; 7468740.20N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (47) de coordenadas 
UTM 448922.82E ; 7468644.53N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (48) de 
coordenadas UTM 449011.00E ; 7469047.87N, deflete à direita e segue até o ponto NUD (49) 
de coordenadas UTM 449291.12E ; 7468918.60N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(50) de coordenadas UTM 449475.27E ; 7468725.98N, deflete à direita e segue até o ponto 
inicial NUD (01) de coordenadas UTM 449099.19E; 7467597.42N, localizado na Rod. Dr. Caio 
Gomes Figueiredo, encerrando o perímetro a área de 9.357.856,00m².

ANEXO VII
Zona Minerária e de Recuperação Ambiental – saibro

(ZMRA–saibro)

Inicia-se no ponto RI (02) de coordenadas UTM 460033.19E; 7456929.13N, localizado na 
Estrada Municipal codificada como PIN 135, segue por essa estrada até ponto RI (01) de 
coordenadas UTM 460044.53E; 7457089.55N, deflete à direita e segue até o ponto P (13) 
de coordenadas UTM 460051.14E; 7457172.93N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
SA (01) de coordenadas UTM 460065.62E; 7457320.21N, deflete à direita e segue até o 
ponto SA (02) de coordenadas UTM 460401.88E; 7457442.55N, localizado no Córrego sem 
denominação, deflete à direita e segue por este córrego até o ponto SA (03) de coordenadas 
UTM 460624.78E; 7457325.20N, deflete à direita e segue até o ponto SA (04) de coordenadas 
UTM 460682.74E; 7457267.38N, continua no mesmo sentido até encontrar o ponto SA (05) de 
coordenadas UTM 461255.87E; 7450811.40N, deflete à direita e segue até o ponto SA (06) 
de coordenadas UTM 460590.65E; 7455897.87N, localizado na Estrada Municipal codificada 
como PIN 135, deflete à direita e segue por esta estrada até o ponto RI (02) de coordenadas 
UTM 460033.19E; 7456929.13N, ponto inicial desta descrição encerrando uma área de 
1.050.000,00m². 
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Pindamonhangaba 22 dE maio dE 2015Tribuna do Norte

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0511640-20.2010.8.26.0445-PROC.9358/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nilcea da Silva Moreira

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 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: Nilcea da Silva Moreira
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511640-20.2010.8.26.0445-PROC.9358/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2008, 05/01/2009, 05/01/2009,08/01/2010/08/01/2008 E 08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00005190
Valor da Dívida: R$1.269,89.

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: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos

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 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: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010, 08/01/2008 E 05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007334.
Valor da Dívida: R$ 761,94.

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: 0511980-61.2010.8.26.0445-PROC.9698/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Guedes de Morais

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 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: Antonio Guedes de Morais
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511980-61.2010.8.26.0445-proc.9698/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2010,05/01/2009,08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 000007610.
Valor da Dívida: R$ 787,63.

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: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joao Barreto Pindaba

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: Joao Barreto Pindaba
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/10/2003
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1466.
Valor da Dívida: R$ 274,31

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 DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501302-26.2006.8.26.0445-PROC.13179/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Empremac Empreiteira de Mao de Obra Sc 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) 
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: Empremac Empreiteira de Mao de Obra Sc Ltda
Documentos da Executada: INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00010664.
Execução Fiscal nº: 0501302-26.2006.8.26.0445
Data da Inscrição: 10/08/2006, 10/08/2006/10/08/2006/10/08/2006/31/12/2003/31/12/2003/01/01/
2005/01/01/2006.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00010664.
Valor da Dívida: R$ 537,22 em 18/10/2006.

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 

Processo Físico nº: 0501378-50.2006.8.26.0445-PROC.13259/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Autoparking Estacionamento e Comde Veiculos 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) ABAIXO RELACIONADO(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: Autoparking Estacionamento e Comde Veiculos Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501378-50.2006.8.26.0445-PROC.13259/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 18/10/2006.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00011476.
Valor da Dívida: R$ 2.000,10.

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 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: R A Palumino Representacoes
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0522855-61.2008.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/01/2008 a 10/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00016234(Atualizados até 06/08/2008).
Valor da Dívida: R$ 2.572,46.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Vicente Paulo do Prado
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0506531-25.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Imposto predial.
Data da Inscrição: 08/01/2008 a 07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230403005001.
Valor da Dívida: R$ 782,79.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

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

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

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

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Maria Moreira da Silva
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507400-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010(Atualizados até 08/11/2010).
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:03111307003000
Valor da Dívida: R$ 829,01.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

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

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Sueli Conceicao
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510361-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01//2009 a 08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014192.(Atualizados até 23/11/2010).
Valor da Dívida: R$ 761,94.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Mariano Antonio Batista
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510362-81.2010.8.26.0445-PROC.8079/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/01/2008 A10/01/2008
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00014198.
Valor da Dívida: R$ 3.208,90.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Luis Fernando Kano
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510370-58.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009 A 08/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00015833. 
Valor da Dívida: R$ 761,94.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Israel Diogo
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501832-30.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 10/08/2006 A 02/01/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014538(ATUALIZADA ATÉ 18/10/2006).
Valor da Dívida: R$ 746,05.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Correa Lemes & Cia Ltda Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511339-73.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008 A 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001721
Valor da Dívida: R$1.001,33(ATUALIZADO ATE 23/11/2010..

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Sociedade Civil Vila Rica Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507302-03.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2008 a 07/01/2010.(Atualizados até 08/11/2010).
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:03111512021000.
Valor da Dívida: R$ 643,10.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº: 0501188-09.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: Nome da Parte Passiva Principal<< Campo excluído do banco de dados >>

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) valor de R$872,22(Oitocentos e setenta e dois 
reais e vinte e dois 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.

Executado: Elenir Coelho de Barros
Documentos da Executada: CPF: 60480858853
Execução Fiscal nº: 0501188-09.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: SE 43.04.03.013.000 14/10/2014.
Valor da Dívida: R$1.011,79 

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: 0507892-77.2010.8.26.0445-PROC5589/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Gabriel Teodoro 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 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 IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Gabriel Teodoro da Silva
Execução Fiscal nº: 0507892-77.2010.8.26.0445-PROC.5589/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03110308015000
Valor da Dívida: R$ 1.238,84.

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
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Tribuna do Norte

Divulgação

Alunos são destaques 
nos Jogos Escolares

75 m
Stefane Fernanda M. Monteiro - vice-campeã
Ana Luiza Correa de brito - 3º lugar
250m
Marcos paulo Leal Ferreira - campeão
João Vitor dos Santos - 3º lugar
250m
Mariane Tereza - campeã
Ana Luzia Correa - vice-campeã
1000 metros
Matheus Estêvão da Silva - campeão
1000 metros
Marcele peniche - campeã
Camila de Abreu - vice-campeã
100m com barreiras
Marcos paulo Leal Ferreira - campeão
80m com barreiras
Vitória dos Santos Carros - campeã
Salto em altura
Matheus gabriel da Silva - campeão
Salto em distância
Matheus gabriel da Silva - vice-campeão
Salto em distância
Ludimila Luisa Salgado - campeã
Lançamento de dardo
Raul Deni Soares - campeão
Lançamento de dardo
gabriela pinto da Costa - campeã
Arremesso de peso
gisele Dubsky - campeã
gabriela pinto da Costa - vice-campeã
Revezamento 4x75m
pinda campeã com os atletas Marcos paulo Leal Ferreira, 
Matheus gabriel, Raul Deni Soares e Matheus Estêvão
Revezamento 4x75m
pinda campeã com as atletas Ana Luzia Correa, Maria 
Eduarda Mello, Stefane Fernanda Monteiro e Mariane 
Tereza

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
‘João do Pulo’, recebeu 
atletas de diversas cida-
des da região na terça-fei-
ra (19). A cidade foi sede 
dos Jogos Escolares, fase 
Inter Diretorias de En-
sino, categoria mirim. A 
competição contou com 
provas de campo e pista, 
reunindo aproximada-
mente 300 atletas, e vá-
rios pindenses se destca-
ram. 

A Diretoria de Ensi-
no de Pindamonhangaba 
participou com represen-
tantes de oito unidades 
escolares, a de Guara-
tinguetá com cinco e a 
de Taubaté com quatro. 
Muitos atletas da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba  
tiveram bons resultados. 
Os classificados irão par-
ticipar da fase regional, 

handebol encara Franco 
da Rocha no domingo

Primeiros Passos ‘A’ é 
campeão de futsal sub 10

CorridA PEdEstrE 
Está Com insCriçõEs 
AbErtAs

prevista para o dia 11 de 
junho, em São José dos 
Campos.

Nas provas de campo 
os estudantes disputaram 
salto em altura, arremes-
so de peso, arremesso de 
dardo e salto em distân-
cia. De pista teve corridas 

de 80 a 1.000 metros, re-
vezamento 4 x 75 metros e 
100 metros com barreiras.

Marcele Peniche e 
Marcos Paulo Leal Fer-
reira estudam na escola 
Dirce Aparecida Pereira 
Marcondes, e também 
são alunos da Secretaria 

de Juventude, Esportes e 
Lazer. Eles praticam esta 
modalidade há três anos 
e meio, comentam que os 
treinos diários fazem a di-
ferença e que esta compe-
tição serve para incentivar 
mais estudantes a praticar 
esportes.

CHAVE A
SAnTA CECILIA X bELA VISTA                                              
10h30 - SAnTA CECILIA

JARDIM ELOYnA X CIDADE nOVA                                      
10h45 - JARDIM ELOYnA 

MARICÁ X REAL CASTOLIRA                                                 
10h45 - MARICÁ 

SAnTA CRUZ X 100 nOME                                                   
10h30 - AZEREDO

CAMpO ALEgRE X UnIÃO R 8                                              
10h30 - QUIRInÃO

JARDIM REgInA X UnIDOS DO 
ARARETAMA                    
15h - JARDIM REgInA 

Pindamonhangaba vai 
realizar a 7ª Corrida Pe-
destre em homenagem a 
João Carlos de Oliveira, 
‘João do Pulo’, no dia 31 de 
maio. Os interessados em 
marcar presença na prova 
podem fazer as inscrições 
antecipadamente ou até 
uma hora antes, no dia da 
corrida. O início está pre-
visto para as 9 horas e será 
na praça Cícero Prado, na 
Vila São Benedito, em Mo-
reira César.

Inscrições antecipadas 
podem ser feitas no Cen-

tro de Treinamento Luís 
Caloi, de segunda a sex-
ta-feira, a partir das 8 ho-
ras, ou mediante envio de 
e-mail para  stesejelp10@
gmail.com ou dubskypro-
fagracil@gmail.com. As 
inscrições por e-mail se-
rão recebidas até as 14 ho-
ras do dia 29.

Os organizadores so-
licitam a doação de um 
produto de limpeza, que 
poderá ser entregue no dia 
da corrida. Este material 
será destinado às entida-
des beneficentes locais.

PRÓXIMAS RODADAS

SUB 11 – 2015
12ª RODADA 2º TURNO, SÁBADO (23)

UnIDOS DO IpÊ X ETnA                                                         
9h30 - MACEDÃO  - IpÊ I 
SAnTOS X SÃO pAULO                                                            
8h30 - AFIZp

FERROVIÁRIA X JARDIM REgInA 
8h30 - bOA VISTA
TERRA DOS IpÊS X gEREZIM                                                  
8h30 - MACEDÃO - IpÊ I

CAMPEONATO SÊNIOR 40 (ÚLTIMO 
JOGO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO)

11ª RODADA, DOMINGO (24)

AnDRADA X pInDEnSE                                                           
8h30 -JARDIM RESEnDE 
IMpERIAL X ESTRELA                                                               
8h30 - AFIZp 
bELA VISTA X InDEpEnDEnTE                                               
8h30 - bAIRRO DAS CAMpInAS 

bAnDEIRAnTE X SÃO pAULO                                                
8h30 - FEITAL 
CIDADE nOVA X TERRA DOS IpÊS                                          
8h30 - CIDADE nOVA 
FLUMInEnSE X ROSÁRIO                                                        
8h30 - RAMIRÃO 

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO (ÚLTIMO JOGO 
DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO)
11ª RODADA, DOMINGO (24)

CHAVE B
JUVEnTUS X MOREIRA CÉSAR                                             
10h30 - AFIZp 

gALÁTICOS X TERRA DOS IpÊS                                            
10h45 - JARDIM REgInA 

FLAMEngO X FLUMInEnSE                                                 
10h30 - RAMIRÃO 

CIDADE JARDIM X UnIDOS DO 
JARDIM pRInCESA          
10h45 - CARDOSÃO 

RAMOS X UnIDOS AZUIS                                                      
10h30 - .RAMOS

FOLgA  - SAnTOS  FC

Confira os resultados 
dos alunos da Prefeitura

Equipes de handebol 
de Pindamonhangaba e 
de Franco da Rocha jogam 
neste domingo (24), no gi-
násio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”, no Araretama, 
em competição válida pela 
Liga Paulistana. O primei-
ro jogo é da categoria sub 
16, na sequência, o time 
adulto.

Em 2014, a categoria 
cadete sagrou-se campeã 
da Liga Paulistana. O jogo 
da final ocorreu no giná-
sio do Jardim Eloyna e 
torcida compareceu para 
apoiar o time e isto fez di-
ferença. A partida foi con-

tra Itapevi e o placar, 30 a 
27.

Os atletas da seleção 
adulta treinam três dias 

por semana, terças, quin-
tas e sábados, no ginásio 
do Alto Tabaú, a partir 
das 18 horas. A categoria 

cadete faz os treinamen-
tos às terças, quintas e 
sábados no Alto Tabaú, 
no mesmo horário dos 
adultos, e quartas e sex-
tas no ‘Zito’, a partir das 
17h30.

Para a prática dessa 
modalidade há turmas 
no ‘Zito’, Cidade Nova, 
Alto Tabaú, Castolira e 
Araretama. Interessados 
devem  ir em um destes 
locais para se informar e 
participar. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba ofere-
ce várias modalidades es-
portivas para    crianças, 
adolescentes e adultos.

A equipe de futsal Crian-
ças Primeiros Passos ‘A’ con-
quistou o título do Salonão 
2015 na categoria sub 10, 
após vencer a Ferroviária por 
3 a 1, no ginásio de esportes 
Tobias Salgado, na terça-
feira (20). Os gols foram 
marcados por Pedro Henri-
que (2) e Caio Mateus para 
o campeão, e Luiz Matheus 

para a Ferroviária.
O secretário e os direto-

res de Esportes da Prefeitura 
participaram da premiação 
do campeonato promovido 
pela Liga de Futsal. Segun-
do o presidente da institui-
ção, Benedito José Coelho, 
o Pintado, o sub 10 teve alto 
nível técnico e revelou novos 
talentos.

CRIANÇAS PRIMEI-
ROS PASSOS A – Victor 
Hugo, Mauro, Pedro Henri-
que, Ângelo, Gabriel, Caio Ma-
teus, André, Nicolas e Agosti-
nho. Técnico Marco Aurélio, 
auxiliado por Breno Antunes. 
Diretor – Nilo Araújo.

FERROVIÁRIA - An-
dré Eduardo, Alexandre, 
Bruno, Gabriel, Diogo, Luiz 

Matheus, Rafael e Samuel. 
Técnico Torão, auxiliado por 
Ico Soares.

Destaques: Goleiro Me-
nos Vazado – Augustinho 
(Crianças Primeiros Passos). 
Artilheiro – Caio Mateus 
(Crianças Primeiros Passos). 
Troféu Disciplina  (Ferro-
viária e Crianças Primeiros 
Passos).

A equipe campeã de 2014 comemorou o título 
com a torcida

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Estudantes Marcele Peniche e Marcos Paulo Leal Ferreira

Crianças 
Primeiros 
Passos ‘A’ Equipe da Ferroviária




