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A Prefeitura preparou 
uma série de eventos 
para o aniversário 
de 310 anos de 
Pindamonhangaba, 
com muitos eventos 
em várias partes da 
cidade. As atrações mais 
aguardadas pelo público 
são os shows do Parque 
da Cidade, que este ano 
recebe Fábio Jr., banda 
Malta, Edson e Hudson, 
Sambô, além de músicos 
regionais.

PREVISÃO DO TEMPO  
SEXTA-FEIRA

ENCOBERTO COM 
CHUVAS ISOLADAS. CÉU 
TOTALMENTE ENCOBERTO

16º 20º
UV 5
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Pinda comemora 310 anos 
com eventos e shows

Moreira César ganha 
nova unidade de saúde 

Comunidade vai ajudar a 
gerenciar CEU das Artes

PINDA COMBATE 
DROGAS E ÁLCOOL
Pindamonhangaba rea-

liza entre os dias 22 e 28 de 
junho a “Semana de preven-
ção e combate ao álcool e 
outras drogas”. Como parte 
da programação, haverá o 
III Fórum sobre Prevenção 
e Combate às Drogas, com o 
Tema “Drogas: da Prevenção 
ao Tratamento”. O evento é 
promovido pela Associação 
Pró Coalizões Antidrogas do 
Brasil, com o apoio da Prefei-
tura. 

Acesso às 
Campinas 
ganha 
melhorias

A construção de calçadas 
nas laterais da nova via de 
acesso às Campinas vai pro-
porcionar facilidades aos 
moradores do bairro e tam-
bém do Shangri-lá, Solo Rico 
e Goiabal. Esta semana, o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba esteve com o deputa-
do federal Arnaldo Faria de 
Sá, que viabilizou encontros 
entre representantes de Pin-
damonhangaba e de órgãos 
nacionais responsáveis pela 
construção do viaduto das 
Campinas, além de emendas 
para construção e reforma de 
quadras esportivas e outros 
projetos. 

CIDADE SEDIA 
COMPETIÇÃO DE 
ATLETISMO

INSCRIÇÕES PARA 
ESTAGIÁRIOS 
TERMINA DIA 24

Os membros do conselho 
gestor do CEU das Artes, 
que foram empossados na 
quarta-feira (17), terão um 
importante papel social, pois 
serão os responsáveis em 
discutir com os moradores as 
ações referentes ao espaço. 
Durante a cerimônia, o pre-
feito de Pindamonhangaba 
destacou parte das funções 
dos conselheiros para gerir 
as atividades educacionais, 
socioculturais, socioassisten-
ciais, recreativas, esportivas, 
de formação e qualifi cação 
do CEU das Artes.

Os moradores de Moreira 
César vão ganhar uma nova 
unidade de saúde, que passa 
a funcionar na segunda-feira 

(22), no Vale das Acácias. O 
novo prédio vai receber uma 
equipe de saúde que atuava 
no Cisas e atendia 1.240 famí-

lias – cerca de 4 mil pessoas. 
A mudança vai benefi ciar os 
pacientes e profi ssionais das 
duas unidades.
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Divulgação
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Fábio Jr. vai cantar os maiores sucessos de 
sua carreira e as músicas do novo álbum

CEU das Artes vai contribuir com desenvolvimento esportivo, cultural e social no Distrito
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João Paulo Ouverney
Som da

TERRA
“...VOCÊ FOI O MELHOR DOS MEUS ERROS, a  mais estranha 

história que alguém já escreveu....” – Roberto Carlos

DESTAQUE DA SEMANA

Divulgação

ARENA 101 Pinda:  20/6 (sá-
bado) – Bonde dos Solteiros. Fred & 
Gustavo. Elas vip até 1h.

CASARÃO ROSEIRA – Banda 
ao vivo toda quinta-feira.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
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. Informações:  Luiz 
Gongaza (012) 3645-2361.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena: 20/6 (sábado) – Planta & Raiz 
15 anos. Elas free até 1h30 com 1 
kg de alimentos, menos sal, trigo, 
fubá e açúcar.

CLUBE DA VILA São Benedi-
to realiza 2 bailes no Recinto São 
Vito (Moreira César):  21/6 – Ban-
da Gold. 28/6 - Forrótima. Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta-Feira (20h): 24/6 – Trio Voz 
de Ouro. Domingo (20h). 21/6 – 
Raio X. 28 – Baila Comigo.

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix:  20/6 (sexta 22h) 
– Baile Especial dos Namorados. 
Banda Estilo de SP. Organização: 
Academia de Dança Prof. Evandro;

ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 
12/6 (sexta) – Talis e Welinton. Mcs 
Pikeno e Menor. Elas e Eles traiados 
vip ate 1h. 13/6 (sábado) – Pedro Hen-
rique & Matheus. Ediana Maskaro.

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina sexta-feira:  
Associado em dia não paga. 19/6 – 
Bruno & Hyago. 26 – Festa Junina. 
Julho: 3 – Banda Gold. 10 – Luizinho 
& Priscila. 17 – Dias Aguiar e Viajan-
te. 24 – Bruno & Hyago. 31 – César 
Barbosa. Não sócios: H R$ 10 e M 
vip até 23h30, e R$ 5 após esse ho-
rário.  Tel (12) 2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 26/6 
(sexta) – Festa junina. Banda Ro-
deio, quadrilhas, touro mecânico, 
brinquedos infl áveis, piscina de boli-

nhas etc. Sócio não paga. Não sócio 
R$ 10, crianças até 12 anos R$ 5. 
Mesas R$ 15.

FESTA DE SÃO JOÃO Batista 
Caçapava: 19/6 (sexta 21h) – show 
com  Paula Fernandes. 24/6 (quar-
ta) – César & Paulinho. Ingresso 1 
kg de alimento não perecível. Shows 
com bandas regionais toda noite de 
19 a 26.  Recinto da Festa na Ave-
nida Brasil.

FESTA JUNINA Arraiá de São 
João Aparecida: 19/6 – Flávio de 
Paula & William.  20 – Rhas. 21/6 – 
Carreiro e Capataz. Quadrilha, comi-
das típicas, parque de diversões etc. 
R$ 5. Pátio das Palmeiras, Santuário 
Nacional de Aparecida.

FESTIVAL DE MÚSICA DA 
JUVENTUDE Pinda: de 19 e 20/6 
às 19h. Praça da Bíblia.

FESTIVAL DE MÚSICA SER-
TANEJA Luiz Carlos Cardoso: Será 
nos dias 31 de julho e 7 de agosto, 
às 18h, no Recinto São Vito de Mo-
reira César. As inscrições devem ser 
feitas até 24/6 no Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

FURDUNÇO FEST FUNK 
Taubaté: 28/6 (domingo 14h) - Dj 
Teo e Leo, Mcs Juninho Boladão, 
Digão FK e Mcs convidados. Ani-
versário do Erick do Taubaté Funk. 
Mulheres vip. Rua Major Waldemar 
Furquim, Santa Tereza.

HÍPICA PARAÍSO Taubaté: 
Banda ao vivo toda quinta-feira. 
20/6 (sábado) – Balada Country-
neja. Bandas Arena e West Rocky. 
Informações e lista vip com Danni:  
99232-5488 (Whatsapp). Estrada do 
Barreiro.

MANGUERÃO Pinda:  Bailão 
toda sexta-feira: 19/6 – Banda Gold. 
O ingresso custa R$ 10, preço único. 
Telefone (012) 9708-2011.

MUNDI Taubaté: 18/6 (quinta) 
–  Fernando & Fabiano. Quinta Ser-
taneja. 19/6 (sexta) – Mc Lion. Baile 
do Patrão. 20/6 (sábado) – Pedro 

Henrique & Matheus.
MUTLEY Taubaté: 19/6 (sába-

do) –  Banda Monk. 20/6 (sábado) 
– Banda Áries 35 anos.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
19/06 (sexta) – Banda Tears For Fe-
ars Cover Brasil. 20/6 (sábado 23h)  
– Erick Wholf. Noite de Buteco. Te-
lão. 26/6 (sexta) – Encontro dos 
Zés: Zé Ubatuba canta Zé Ramalho 
e Zé Geraldo.

ÓPERA MIX Pinda: 19/6 (sá-
bado) – Diego Rocha e Banda. 20/6 
(sábado) – Peccato Vip. Luana Ca-
marah e Banda Turne. 27/6 (sába-
do) – Túnel do Tempo. Dj Marcelo 
Ratto e convidados. Antiga Vinil.

PINDABAR Pinda: Quarta-feira 
– O melhor do sertanejo.  Quinta – 

Videokê. Elas vip até 23h. Sexta – 
Grupo de Pagode. Elas vip. Eles R$ 
10. Segunda – Sertanejo. 

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 19/6 (sexta) – Rodrigo & Santa 
Fé. 26/6 (sexta) – Banda 8 Segun-
dos.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural:  11/6 (quinta) –Nil-
tinho dos Teclados. 18/6 – Washin-
gton dos Teclados. Nova Dimensão. 
20/6 (sábado) – Marrom. Tel (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMEIA 
Pinda: Almoço com música ao vivo 
todo domingo e som ao vivo quar-
tas-feiras com Yolanda Vinagre, Zé 
Bé Filho e Silvinho Vasques. Telefo-
ne (12) 3652-2120.

ANA PAULA ZARBIETTI 
vai comemorar seu aniversário 
no dia 4 de julho (sábado) 21 
horas com um baile animado 
por Anjinho do Vale, na Cháca-
ra Belo Sol (rua Caminho das 
Amoreiras nº 91 - Quinta das 
Frutas, Taubaté). Será gratuito, 
mas o interessado deve pegar 
convite com Ana Paula durante 
no na Ferroviária às sextas-fei-
ras, ou onde ela estiver. Além 
de ótima dançarina, Ana Paula 
apresenta o quadro “Uma Pa-
lavra de Mulher” na Rádio Me-
tropolitana (Taubaté às 6h30 e 
Guará às 7h30 e TV Vale Guará 
às 5 horas). “O baile será meu 
presente a todos meus ami-
gos”, diz Ana Paula.

Portal R3

Vida Cristã realiza noite de louvor 

O Lar São Vicente 
de Paulo realiza, nes-
te sábado (20), o ‘Ar-
raiá do São Vicente’. O 
evento contará com a 
quadrilha dos idosos e 

apresentações musicais 
a partir das 14 horas. 
Na sequência, às 17 ho-
ras, haverá um bingo 
com prêmios especiais 
além de barracas com 

comes e bebes. O Lar 
São Vicente está situ-
ado na rua Dr. Fontes 
Júnior, 220.  Mais in-
formações pelo telefone 
3642-1656.

A Igreja Vida Cristã 
junto com o grupo de 
louvor Mavic realizam 
neste sábado (20) o 5º 
Louvarte -  uma noite 
de louvor e adoração à 
Deus. 

O evento acontece a 
partir das 18h30, com 
o preletor Diego Santa-
na, da Igreja Batista da 
Graça de Taubaté. 

Haverá barracas 
com comes e bebes e 
um sorteio que terá 

como prêmio um en-
saio gravado no Studio 
Um. A animação será 
das seguintes  bandas 
convidadas:  Gene-
sis Coral, de Taubaté; 
Vocal Groove, de São 
José dos Campos; gru-
po SPG de Caçapava e 
o grupo de louvor Atos, 
de Taubaté.

A igreja está situada 
na avenida Dr. Francis-
co Lessa Junior, 319, 
Chácara da Galega.

O Lar Irmã Julia 
promove uma fes-
ta junina, domingo 
(21) a partir das 14 
horas. No local ha-

verá barracas de jo-
gos, comidas típicas, 
exposição de arte-
sanato e quadrilha. 
A instituição está 

localizada rua São 
João Bosco, 744,  
Santana. Mais infor-
mações pelo telefone 
(12) 3642-1485.

Arraiá do Lar São Vicente 
de Paulo no sábado

Lar irmã Julia comemora 
festa junina no domingo

Prefeitura 
promove encontro 
da Melhor Idade

A equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura   re-
alizará o 1º Encontro da 
Melhor Idade no próximo 
dia 27, no Centro Espor-
tivo José Ely de Miranda, 
‘Zito’, em Moreira César.

O evento terá início às 
13h30 e segue até as 18 
horas. O objetivo é des-
pertar as potencialidades 
dos idosos para aspectos 
físicos e sociais, estimu-
lando a prática de ativida-
de física, o compartilhar 

de experiências, a sen-
sibilidade, a emoção, a 
comunicação, permitindo 
momentos com mais sa-
tisfação e qualidade.

Podem participar do 
encontro todas as pes-
soas acima dos 50 anos. 
Haverá partidas de bu-
raco, dominó, damas, 
truco, peteca, voleibol 
adaptado, tênis de mesa, 
xadrez, jogos recreativos 
com a brinquedoteca e 
o encerramento vai ser 
com um baile.

Festa 
junina no 
shopping

Barraquinhas de jogos 
típicos, decoração temáti-
ca e quadrilha. Esses são 
alguns dos atrativos da 
Festa Junina do Shopping 
Pátio Pinda, que acontece 
até domingo (21), das 14 
às 22 horas. O evento é 
desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura, por meio 
do Fundo Social de Solida-
riedade. 

Jogos como pescaria, 
boca do palhaço e lança-
mento de argolas aconte-
cem nas barraquinhas de 
jogos  mantidas por entida-
des ligadas ao Fundo. A 
renda obtida por meio dos 
valores simbólicos cobra-
dos em cada brincadeira 
será investida nos projetos 
sociais. 

A festa também conta 
com apresentações de qua-
drilha das escolas Criança 
e Cia, Arte Toledo, Giz de 
Cera, Lar São Francisco e 
do projeto Jataí. 

Divulgação

Hora da verdade

Serviço Militar ‘já foi’ 
obrigatório, hoje é seletivo

A pesada expressão obrigação em ‘servir o 
Exército’ já passou faz tempo. Aliás era as-
sim até o fi nal da década de 1970, quando 

de fato os jovens eram obrigados a contribuir com os 
serviços militares.

Embora a regra não tenha mudado e os meninos 
continuem sendo obrigados a defender a Nação pelas 
Forças Armadas, hoje isso não tem ocorrido frequen-
temente.

Este fato deve-se ao número reduzido de vagas no 
Serviço Militar em relação à quantidade de jovens que 
todos os anos dão entrada no cadastro do alistamento.

Por isso, hoje, a maioria absoluta os rapazes de 19, 
20 anos são dispensados do serviço pelo ‘excesso do 
contingente’.

Deste modo, podemos entender que é obrigatório, 
mas não é aquela coisa temorosa que muitos jovens 
ouvem.

Aliás, de certa forma, os pais, tios e avós são os mais 
catastrófi cos em relação ao Exército dizendo que ‘lá 
não pode isso nem aquilo’, que ‘vai acontecer tal situa-
ção’, que tem que ter ‘ordem e disciplina’...

Assim, muitos criam na imaginação dos meninos 
uma imagem temerosa sobre as Forças Armadas, que 
muitas vezes é reforçada por fi lmes e novelas.

Mas não é nada disso. O Serviço Militar é uma óti-
ma oportunidade de aprendizagem para as pessoas, 
pois ali dentro a cabeça confusa de um pós-adolescen-
te pode se abrir para um novo mundo. 

Além disso, em tempos de crise, um emprego, prin-
cipalmente de alta patente nas Forças Armadas pode 
se tornar um futuro brilhante para o jovem aspirante 
a general. Ainda que ele não chegue ao posto, há de-
zenas de oportunidades na carreira militar, fato que 
tem feito muitos adolescentes almejarem ‘entrar’ no 
Serviço Militar.

Aos que sonham com esta chance e também aos 
que não querem ‘servir’ vale um recado: os nascidos 
em 1997 e que completam 18 anos em 2015 precisam 
se apresentar na Junta de Serviço Militar para o alista-
mento militar obrigatório até dia 30 de junho.

E esse é obrigatório mesmo: entrar ou não é outra 
história, mas o cadastro deve ser feito.
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cidade
Obras na alça das Campinas seguem 
com construção de calçadas

 

Inscrições para 
estágio terminam 
na quarta-feira

PrefeItura auxIlIa 
Produtores Para cadastro 
ambIental rural

 

INCOMISA 
em Pindamonhangaba abre cadastro 
para PCD (Pessoas com Deficiência)

A INCOMISA está abrindo um banco de dados 
de PCD (Pessoas com Deficiência) para futuras 
oportunidades profissionais.

Os interessados poderão enviar o seu c.v. com 
laudo médico para o e-mail: rh@incomisa.com.br 
e deverão colocar no assunto, “Vaga para PCD”.

Os currículos serão analisados e de acordo com 
o surgimento de vagas compatíveis com os perfis 
profissionais apresentados, os candidatos serão 
convidados a participar do referido processo 
seletivo. 

A Incomisa está localizada na Av. Julio de 
Paula Claro, 1280 – Feital – CEP 12.441-400

Pindamonhangaba/SP

As inscrições para fazer está-
gio na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba terminam na quarta-
feira (24). Interessados devem 
acessar o site www.ciee.org.br 
para garantir a participação no 
processo seletivo. Estão sendo 
oferecidas 41 vagas, sendo cinco 
para graduandos de direito, oito 
para educação física, 18 para pe-
dagogia e 10 para estudantes do 

Ensino Médio. Também há ca-
dastro reserva.

Os inscritos passarão por 
uma avaliação no próximo dia 
28, na Fapi/Funvic,   campi da 
rodovia Presidente Dutra, km 
99. Os estudantes terão no má-
ximo uma hora para responder 
as questões. A abertura dos por-
tões ocorrerá às 9h30 e o fecha-
mento às 9h50.

PassO a PassO
Para se inscrever, o produtor rural deve entrar no site do Cadastro 

Ambiental Rural (http://www.car.gov.br/), selecionar o estado em que 
está localizada a propriedade, e baixar o módulo de cadastro. Depois de 
preencher as informações e salvá-las, o programa criará um arquivo 
com a extensão “.CAR”, que deve ser armazenado no computador.

O envio desse arquivo deve ser realizado pelo mesmo site, na área 
“Enviar/Retificar”. Para encerrar o processo, o site apresentará uma 
mensagem para confirmar o envio. Também deve ser disponibilizado 
um recibo para o produtor.

Também no site do CAR é possível consultar a situação do imóvel, 
que pode ser “ativa”, quando o governo constatar a regularidade das 
informações, “pendente”, quando houver incorreções na declaração, ou 
“cancelada”, quando as informações declaradas forem falsas ou prazos 
não forem cumpridos.

No último mês, o Governo 
Federal anunciou a prorro-
gação, pelo prazo de mais um 
ano, o período para inscrição 
de propriedades rurais no Sis-
tema de CAR – Cadastro Am-
biental Rural, devido ao baixo 
número de cadastrados – pou-
co mais da metade, em todo o 
país. Os proprietários rurais 
de Pindamonhangaba que ain-
da não fizeram o CAR podem 
procurar o Departamento de 
Agricultura da Prefeitura para 
orientação.

O registro no Cadastro 
Ambiental Rural, criado pela 
lei do Código Florestal (Lei 
12.651/2012), é obrigatório para 
todos os imóveis rurais do país. 
No sistema, os proprietários 
devem declarar as informações 
ambientais de suas proprieda-
des rurais.

Com os dados obtidos por 
meio do sistema, que é um re-
gistro público eletrônico de âm-
bito nacional, o governo preten-

As obras na alça de acesso 
ao bairro das Campinas estão 
em andamento, com a constru-
ção de calçadas nas laterais da 
nova via. Em seguida, serão re-
alizadas a pintura de sinalização 
horizontal e a instalação da ilu-
minação.

O local já está asfaltado e 
conta com rotatória, retifi-
cação da curva em ‘s’ ao final 
do viaduto, abertura de saída 
para a Dutra, galeria, guias e 
sarjetas, uma nova rotatória 
para acesso à Dutra e amplia-
ção de outra já existente. Ao 
final da obra, a alça terá duas 
pistas, ciclofaixa, canteiro cen-
tral, além de sinalização hori-
zontal, vertical e iluminação. 
De acordo com informações da 
Secretaria de Obras da Prefei-
tura, essa é uma obra de gran-
de porte, que abrange área to-
tal de 12.415,48m².

Segurança e 
desenvolvimento

Tanto o viaduto quanto a alça 
de acesso ao bairro são obras de 
grande importância para a re-
gião das Campinas. Antes, di-
versos acidentes fatais ocorre-
ram no local. A construção do 
viaduto garantiu a segurança 

para os milhares de moradores 
da região e contribuiu para a 
expansão de atividades empre-
sariais, principalmente do co-
mércio, geração de empregos e 
renda. A obra foi realizada pela 
parceria entre a Prefeitura, Nova 
Dutra, Ministério dos Transpor-
tes, Dnit - Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes, Antt - Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, com 
apoio decisivo do deputado fe-
deral Arnaldo Faria de Sá, que 
viabilizou reuniões com os ór-
gãos responsáveis para que a 
obra saísse do papel.

Novos investimentos
Nesta semana, o prefeito de 

Pindamonhangaba esteve em 
Brasília-DF, em reunião com o 
deputado Arnaldo Faria de Sá. 
Além da dedicação para a libe-
ração da obra do viaduto das 
Campinas, o deputado é res-
ponsável pelas emendas parla-
mentares para a construção da 
quadra poliesportiva dentro da 
escola municipal “Seu Juqui-
nha”, no Liberdade, inaugurada 
recentemente, revitalização das 
quadras do Vale das Acácias e 
Marieta Azeredo, e revitalização 
do marco zero do município, na 

praça Monsenhor Marcondes, 
obras que estão em processo ini-
cial burocrático.

Durante a reunião, o prefei-
to agradeceu a atenção do de-
putado federal para Pindamo-

nhangaba, parceria que deverá 
continuar por meio de novas 
emendas.

nesta semana, o prefeito esteve na capital federal em reunião com o deputado arnaldo 
faria de sá, que foi fundamental para a realização da obra do viaduto das campinas

de controlar, monitorar e fazer o 
planejamento ambiental e eco-
nômico das áreas rurais, além 
de usar as informações para 
auxiliar no combate ao desma-
tamento.

Para fazer o cadastro, não é 
necessário ser técnico na área. 
O processo pode ser realizado 

ou mesmo iniciado no computa-
dor pessoal, já que o programa 
é autoexplicativo. O diretor do 
Departamento de Agricultura 
de Pinda lembra que, se o pro-
dutor procurar a Prefeitura para 
orientação, é necessário levar o 
maior número possível de do-
cumentos e informações sobre 
a terra, como mapa, contrato de 
compra e venda, entre outros. 
Ele também alertou para que os 
produtores não deixem para fa-
zer o cadastro na última hora, já 
que o sistema do CAR é online 
e pode congestionar, atrasan-
do ou mesmo inviabilizando o 
cadastro no prazo estabelecido 
pelo governo federal.

No Estado de São Paulo, mais 
de 50% das propriedades já fo-
ram cadastradas. Em Pindamo-
nhangaba, o Departamento de 
Agricultura também estima que 
50% das propriedades rurais te-
nham realizado o CAR.Fonte: Globo Rural

registro no car é obrigatório para todos os imóveis rurais

EMPREGO

Divulgação

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

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

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

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

VE R E A D O R  R I C A R D O  P I O R I N O  ( S E G U N D O  D A  D I R E I TA  P A R A  A  E S Q U E R D A ) ,  A 
SECRETÁRIA DE SAÚDE, SANDRA TUTIHASHI, A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,  
MARISTELA LUZIA E O PASTOR FEL IPE FEITOSA
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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

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

Na última sexta-feira, 
dia 12/06, o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) 
recebeu em seu gabinete 
a Secretária de Saúde do 
Município, Sra. Sandra 
Tutihashi, e a Diretora 
de Assistência à Saúde, 
Sra. Maristela Luzia, 
bem como o Pastor Feli-
pe Feitosa e a secretária 
Sra. Netinha, ambos da 
Igreja Adventista do Sé-
timo Dia, ocasião em que 
foi firmado um compro-
misso referente a diver-
sas ações conjuntas, em 
benefício da população 
de Pindamonhangaba.

Segundo o vereador, 
ficou acertado que, entre 
os dias 18 e 24 de julho do 
corrente ano, um grupo 
de jovens voluntários da 
Igreja Adventista, mer-
gulhados num espírito 
de solidariedade, estarão 
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Ricardo Piorino recebe Secretária 
de Saúde e Pastor da Igreja 
Adventista em seu gabinete

“A REUNIÃO ENTRE O VEREADOR PIORINO, 
A SECRETÁRIA SANDRA E O PASTOR FELIPE 

FEITOSA FOI ALTAMENTE PRODUTIVA”

envolvidos diretamente 
na “Semana Jovem”, 
numa campanha voltada 
à doação de sangue, com 
apoio da Secretaria de 
Saúde do Município.

“Trata-se de um com-
promisso  sé r io ,  com 
total demonstração de 
amor ao próximo, cuja 
finalidade principal é 
salvar vidas”, comentou 
o vereador.

Ricardo Piorino apro-
veitou a ocasião para 
ag radece r  a  a t enção 
que foi dispensada pela 
Secretár ia  de  Saúde, 
bem como pela dire-
tora, e ainda à Igreja 
Adventista, na pessoa 
do Pastor Felipe Feitosa 
e secretária Netinha, os 
quais não têm medido 
esforços para trabalhar 
em benefício do povo de 
Pindamonhangaba.

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

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
através do Requerimento 
nº 576/2015, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) 
homenageou o atleta Pin-
damonhangabense Christian 
Rodrigues Sotero na sessão 
do último dia 25 de maio.

O atleta representou 
Pindamonhangaba na cidade 
de Florianópolis, no dia 24 
de maio de 2014, na prova 
de IROMAM BRASIL que 
contou com a participação 
de 2.000 atletas de todo o 
Brasil e do mundo, termi-
nando a prova em 56º lugar 
na categoria de 25 à 29 anos 
e 679º na classificação geral.

Christian Rodrigues So-
tero nascido e criado em 
Pindamonhangaba, iniciou 
sua formação esportiva na 
escolinha de natação da 
Secretaria de Esportes e 
representou a cidade em 
diversos campeonatos e 
categorias. No ano de 2012 

Câmara homenageia 
o atleta Christian 
Rodrigues Sotero

iniciou um trabalho com 
triatletas, onde surgiu o 
interesse em participar das 
provas de Triátlon e no ano 
de 2014 fez sua inscrição 
para o IROMAM.

Às seis horas da manhã 
foi dado o início à prova 
onde o atleta Pindamonhan-
gabense participou, levando 
11 horas e 14 minutos para 
completar o percurso que 
consiste em 3.800 metros de 
natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida.

“É com grande honra que 
hoje a Câmara de Vereado-
res concedeu o Diploma de 
Honra ao Mérito ao espor-
tista Christian Sotero, por 
ter sido o primeiro atleta 
de Pindamonhangaba a 
concluir com êxito uma 
prova de superação tão 
grande como esta que é a 
do IROMAM BRASIL e 
tendo assim dignificado o 
nome do esporte de nossa 
cidade”, finalizou o Verea-
dor Professor Osvaldo.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou o Requeri-
mento nº 533/2013 ao Governa-
dor Geraldo Alckmin, solicitando 
estudos para obras de duplicação 
e melhorias da estrada SP-62, 
antiga estrada Rio-São Paulo, 
no trecho compreendido entre 
Pindamonhangaba e Apareci-
da, ligando ainda a cidade de 
Roseira. A obra saiu do papel, e 
já começaram a recuperação da 
estrada, com a recomposição do 
leito viário e o recapeamento no 
trecho entre o bairro Mantiquei-
ra, em Pindamonhangaba, até a 
entrada da cidade de Aparecida.

Desde que assumiu seu man-
dato, o vereador Roderley Miotto 
vem cobrando do Governo do 
Estado melhorias nas estradas 
que cortam o nosso município, 
pois muitas se encontram em 
péssimo estado de conservação. 

A Estrada Velha, como é co-
nhecida a SP 62, é muito utilizada 
por romeiros de toda a parte do 
País e até correm risco de vida 
ao andarem na estrada dividindo 
a mesma com ciclistas e 
motoristas e com esta obra 
esperamos que tenha mais 
segurança para os munícipes 
e romeiros que a utilizam. 
“Estou satisfeito e feliz com 
o início das obras e aguardo 
também as obras na rodovia 
Amador Bueno da Veiga, que 
liga Pinda à Taubaté pela es-
trada velha, pedido este que 
fi z através do requerimento 
nº 535/2013. Estas obras 

Roderley Miotto 
comemora início das 
obras na SP 62

são importantes porque trazem 
melhorias e segurança aos mo-
radores e turistas que trafegam 
por estas rodovias”, diz Roderley 
Miotto.

Estrada do Pinga
O vereador Roderley Miotto 

pede ao Executivo melhorias 
para a Estrada Municipal Avelino 
Alves Pereira, conhecida Estrada 
do Pinga. Na sessão do dia 08 de 
junho, o vereador encaminhou 
o requerimento nº876/2015, ao 
Prefeito, com cópia ao Secre-
tário competente, solicitando 
providências, bem como o envio 
da máquina patrol e a colocação 
de cascalho em toda extensão 
da Estrada do Pinga. O vereador 
verifi cou pessoalmente na sema-
na passada as difi culdades dos 
moradores que utilizam a estrada 
após as chuvas. “É muito barro, 
os carros atolam facilmente e 
os transtornos são grandes, é 
preciso melhorias com urgência, 
enquanto não volta a chover. Es-
pero que o Prefeito atenda nossa 
reivindicação o quanto antes”.
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VEREADOR 
RODERLEY MIOTTO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Dr. Marco 
Aurélio Villardi (PR) está rei-
vindicando ao Departamento 
competente do Poder Executi-
vo que realize estudos e tome 
as devidas providências para 
a implantação de um projeto 
de paisagismo e revitalização 
da Praça do Ouro Verde, loca-
lizada na Zona Sul da cidade. 
“É uma das principais praça 
da região. Estou pedindo, 
por meio desta indicação, as 
melhorias nesta praça para 
melhor receber os munícipes 
e visitantes que circulam pelo 
local”, explica o vereador.

Reivindicações
ao Executivo
Preocupado com os mora-

dores de Pindamonhangaba, 
o vereador Dr. Marco Aurélio 
está solicitando diversas me-
lhorias e benefícios ao Execu-
tivo. Ele apresentou, em sessão 
ordinária, os requerimentos 
ao Prefeito, no qual constam 
as solicitações dos moradores 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
prefeito Vito Ardito pedindo 
providências no sentido de 
realizar estudos para que 
seja feito o passeio público 
(calçada), nos trechos entre 
a Câmara de Vereadores e 
os loteamentos Residencial 
Real Ville e Residencial Es-
plendore, localizados na rua 
Alcides Ramos Nogueira.  
De acordo com o vereador, 
no local existe uma ciclo-
via e em alguns trechos, 
quando termina a calçada, 
o local fica encoberto pelo 
mato, o que faz com que os 
pedestres que transitam pelo 

Projeto de revitalização na Praça 
do Ouro Verde é reivindicação do 
vereador Dr. Marcos Aurélio

para que os pedidos possam ser 
solucionados com urgência. 

Dentre algumas reivindi-
cações estão: a realização da 
limpeza nas áreas públicas; 
manutenção dos pontos de 
ônibus e a manutenção da 
quadra de esporte do Bom 
Sucesso. Dr. Marcos Aurélio 
solicitou, também, a reforma 
e a limpeza de alambrados no 
campo “Walter Guimarães” e 
no Taipas. Outra reivindicação 
solicitada pelo vereador é a 
manutenção preventiva na 
AMI - Academia da Melhor 
Idade - no bairro Cidade Nova. 
“Essas melhorias deverão ofe-
recer uma melhor qualidade 
de vida aos nossos munícipes. 
Sempre estarei à disposição 
dos moradores da nossa cidade 
e, também, cobrando os órgãos 
públicos, principalmente, 
quando o assunto for o bem-
-estar da população e a saúde 
pública”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

VEREADOR 

DR. MARCOS 

AURÉL IO 

VILLARDI

Martim Cesar pede 
passeio público na rua 
Alcides Ramos Nogueira

local, adentrem a ciclovia 
colocando sua segurança 
em risco.

Faixa elevada
na avenida Abel
Correia Guimarães
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feito estudos 
visando a confecção de uma 
faixa de pedestre elevada, 
com lombada, na avenida 
Abel Correia Guimarães, 
nas proximidades da Escola 
Domus. O vereador justifica 
seu pedido tendo em vista 
que neste trecho o tráfego 
de veículos é intenso e 

coloca em risco 
a segurança dos 
alunos e pedes-
tres que transi-
tam pelo local.

FOTOS MOSTRAM 
TRECHO DA RUA 
ALCIDES RAMOS 
NOGUEIRA, COM 
MATO E SEM 
CALÇADA, OBRIGANDO 
OS PEDESTRES A 
DIV ID IR A C ICLOVIA 
COLOCANDO SUA 
SEGURANÇA EM RISCO.

ORDEM DO DIA

22ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 22 de junho de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 41/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências”.

Emenda Modificativa n° 01 ao Projeto de Lei n° 41/2015, de autoria 
do Vereador Professor Eric de Oliveira

Recursos Anulados
Departamento de Esportes
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
R$ 500.000,00

Recursos Alocados
Criação na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
Departamento de Esportes
Construção da Quadra Poliesportiva – Loteamento 
Laerte Assumpção
R$ 500.000,00

Recursos Alocados
Departamento de Pedagógico/
Ensino Fundamental/QESE
R$ 400.000,00

Recursos Anulados
Departamento de Comunicação
Manutenção de Comunicação
R$ 400.000,00

Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 41/2015, de autoria 
do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão

II. Projeto de Lei n° 78/2015, do Poder Executivo, que “Institui o Plano 
Municipal de Educação de Pindamonhangaba 2015-2025”.

III. Projeto de Lei n° 79/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Município a receber o Show do cantor FÁBIO JR no evento de come-
morações do Aniversário da Cidade em 2015”.

 Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se 
discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia

preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará 
reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

 Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
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COTIDIANO
Vale das Acácias terá nova unidade 
de saúde; Cisas ganhará melhorias

Ações na saúde 
são temas em 
programa de rádio

Pindamonhangaba con-
tará com mais um equipa-
mento público para que a 
população possa utilizar o 
espaço, é o CEU das Artes. 
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e 
o Governo Federal. O local 
será coordenado pelo Con-
selho Gestor e a posse dos 
membros ocorreu na noite 
de quarta-feira (17) na escola 
Rubens Zamith.

A solenidade contou com 
a participação de jovens da 
comunidade, autoridades do 
município e convidados. O 
público pôde conferir o vídeo 
produzido pelos Jovens Pro-
tagonistas e também apre-
sentação de capoeira.

O Conselho Gestor do 
CEU é formado por repre-
sentantes do Poder Público, 
da Sociedade Civil Organi-

zada e Comunidade. Eles 
foram nomeados por meio 
da portaria número 4.457, de 
29 de abril de 2015. Ele têm 
como finalidade promover a 
participação, organização e 
assessoria social sobre os ins-
trumentos de execução das 
políticas públicas disponíveis 
no CEU. O mandato dos con-
selheiros é de dois anos.

O coordenador dos cur-
sos técnicos oferecidos na 
escola Rubens Zamith, pela 
Etec João Gomes de Araújo, 
Sérgio Gritti, comenta que é 
papel do educador envolver 
a comunidade e o CEU é um 
lugar que a população deve 
aproveitar e bastante, por-
que muitas ações serão rea-
lizadas.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba destaca que o Con-
selho Gestor tem um grande 
trabalho pela frente, porque 

vai ouvir muitas pessoas 
e tomar as decisões. “Esse 
CEU será uma maravilha, vai 
dar muitas oportunidades, 
é uma obra com verba do 
Governo Federal e esta par-
ceria foi muito importante. 
Também fomos para Brasília 
para trazermos mais proje-
tos para Pinda. Parabéns aos 
conselheiros, podem contar 
com a administração muni-
cipal”.

Mailton Marcos R. Al-
meida Júnior, morador do 
Cícero Prado, participou da 
solenidade de posse e afir-
ma que é um ótimo equipa-
mento que a comunidade 
vai ganhar, porque será uma 
estrutura a mais e vai bene-
ficiar os moradores, além 
disso, também pode ajudar 
os jovens a saírem das ruas, 
participando das ações que 
serão desenvolvidas.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está reali-
zando investimentos em 
saúde para que a popu-
lação tenha atendimento 
humanizado. A partir de 
segunda-feira (22) o Vale 
das Acácias contará com 
uma unidade de saúde. Os 
profissionais da Subpre-
feitura realizaram a ade-
quação do espaço para 
receber uma das equipes 
que atuava no Cisas.

A unidade contará com 
sanitários para pessoas 
com deficiência, consultó-
rio médico, odontológico, 
sala para agentes comuni-
tários de saúde, recepção, 
entre outros necessários 
para o desempenho dos 
profissionais. Antes deste 
espaço, os moradores da-
quela região eram atendi-
dos no Cisas.

Com a mudança have-
rá a diminuição do fluxo 
de pacientes no Cisas, 
além disso, as pessoas se-
rão atendidas mais próxi-
mos de casa. Esta equipe 
atende mais de 1.240 fa-
mílias, somando mais de 
4 mil munícipes.

Cada equipe de Saú-
de da Família conta com 
um médico especialista 
em saúde da família, um 
enfermeiro, três auxilia-
res de enfermagem, sete 
agentes comunitários, um 
dentista e um auxiliar em 
saúde bucal.

Em relação ao Cisas, o 
local receberá melhorias 
na infraestrutura e abri-
gará duas equipes de Saú-
de da Família. Com as mo-
dificações haverá lugares 
específicos para cada uma 
delas e as salas de uso co-

mum serão a sala de cole-
ta, inalação e esterilização.

O prefeito destaca 

que os investimentos em 
saúde são feitos constan-
temente para oferecer 

melhor atendimento à 
população. Ele enfatiza 
que a cidade contará com 

novos locais para garantir 
os serviços de saúde aos 
moradores.

Jovens participam da posse 
do Conselho Gestor do CEU

VEJA o nomE dos mEmbros do ConsElho

O programa de rá-
dio ‘O Prefeito e Você’ 
de quarta-feira (17) teve 
como tema a Saúde no 
município. Estiveram 
presentes na conversa 
com o prefeito represen-
tantes da Secretaria de 
Saúde, do Caps - Centro 
de Atenção Psicossocial, 
do Laboratório Munici-
pal de Análises Clínicas, 
do CEO - Centro de Es-
pecialidades Odontoló-
gicas e alunos do 2º ano 
do Ensino Médio da es-
cola Dr. Alfredo Pujol.

Entre vários assuntos, 
foram divulgadas infor-
mações sobre a situação 
da dengue.  Os ouvintes 
também foram informa-
dos sobre as mudanças 
nas novas instalações do 

Laboratório de Análises 
Clínicas, funcionamen-
to da futura unidade do 
Pronto Atendimento In-
fantil, o novo espaço para 
a Saúde da Mulher, entre 
outros.

Os convidados desta-
caram a importância da 
participação da popula-
ção nas ações preventi-
vas promovidas na área 
da saúde. Serviços como 
a vacinação, que é dispo-
nibilizada contra várias 
doenças, fizeram reco-
mendações aos ouvintes 
sobre a necessidade de 
se seguir os tratamentos 
médicos recomendados 
pelo tempo determinado 
pelo profissional da saú-
de, além do compromis-
so com o agendamento 

de consultas e exames.
Os alunos do Pujol 

também tiveram a opor-
tunidade de participar 
do programa, represen-
tando a população ado-
lescente do município. 
Elias Eugenio comentou 
sobre a visita dos alunos 
ao Laboratório Munici-
pal de Análises Clinicas, 
definindo o empenho na 
saúde da cidade como 
excepcional e genial. 
Renato Henrique agra-
deceu a oportunidade e 
comentou sobre os in-
vestimentos na saúde.

Pindamonhangaba 
investe em saúde, nas 
novas estratégias de me-
lhoria na área, voltada 
para o atendimento hu-
manizado e acolhedor.

representantes do Poder Público
Ranta bertoloto Serra de Carvalho pi-
mentel
Secretaria de Saúde e assistência Social
 
marília Lemos maia
Secretaria de Educação e Cultura
 
patrick alessandro Corneti de Lima
Secretaria de Juventude, Esportes e 
Lazer
 
representantes da sociedade Civil 
organizada
ana maria mereciano Carvalho

associação de Hipertensos de moreira 
César
 
maria Ângela gonzaga Silva
Cooperativa de Trabalho pinda Coleta 
para o Futuro
 
Roberto barbosa
associação de Capoeira pé na ginga
 
representantes da Comunidade 
Rodrigo godoi
Edna alves Faria Sebastião
maria Sonia Casemiro

Divulgação

Divulgação

o prédio 
da nova 
unidade de 
saúde fica na 
avenida das 
hortências, 
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19 DE JUNHO DE 2015piNDamONHaNgaba Tribuna do Norte6
EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0501734-69.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de 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: Sara Rangel Me
Execução Fiscal nº: 0501734-
69.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0506534-77.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cláudia Aparecida de Araújo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Dívida Ativa. 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: Claudia Magalhães Sanches
Execução Fiscal nº: 0506534-
77.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 26 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0506694-05.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de 
Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial 
Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por 
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena 
de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.
Executada: Jose Francisco da Silva
Execução Fiscal nº: 0506694-05.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 28 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0506915-85.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Joao Anastacio Pereira
Execução Fiscal nº: 0506915-
85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0507215-47.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de Contribuições de 
Melhoria. 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: Manoel Pereira dos Santos
Execução Fiscal nº: 0507215-
47.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0507295-11.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Municipais. 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
Execução Fiscal nº: 0507295-
11.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0507994-02.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Municipais. 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: Cond Edificio Marcia Cristina
Execução Fiscal nº: 0507994-
02.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 26 de maio 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: 0 5 0 9 4 8 6 -
29.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Jose Decio de Assis
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla 
Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de 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: Jose Decio de Assis
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0509486-
29.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
Data da Inscrição:07/01/2010; 05/01/2009; 
08/01/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida 
Ativa:0009909, 0019212, 0009965
Valor da Dívida: R$2.066,43
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 28 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0509834-47.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de 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: Ronam Moveis e Eletrodomesticos 
Ltda
Execução Fiscal nº: 0509834-
47.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio 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: 0 5 0 9 8 4 9 -
16.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Eletropinda 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla 
Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Eletropinda Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0509849-
16.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
0030056 e/ous
Valor da Dívida: R$820,74
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 09 de junho 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: 0 5 0 1 7 8 5 -
75.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Executado: Vicentina Costa Godoy e Outros
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla 
Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de 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: Vicentina Costa Godoy e Outros
Documentos da Executada: CPF: 
10982692846, RG: 25555022
Execução Fiscal nº: 0501785-
75.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:06/01/2011; 02/01/2012; 
13/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida 
Ativa:57981; 7802; 4222013
Valor da Dívida: R$752,10
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 18 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0502357-36.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Municipais. 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: Messias Camilo Fonseca
Execução Fiscal nº: 0502357-
36.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0502520-55.2007.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Vicente Vizaco
Execução Fiscal nº: 0502520-
55.2007.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0502542-50.2006.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de Assunto Principal do 
Processo << Nenhuma informação disponível 
>>. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), 
por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos 
encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Alceu Honorato
Execução Fiscal nº: 0502542-
50.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0502685-39.2006.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 
DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Ricardo Buger
Execução Fiscal nº: 0502685-
39.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 21 de maio 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: 0 5 0 4 3 8 0 -
86.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Antonio de Andrade
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla 
Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de 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: Antonio de Andrade
Documentos da Executada: Nenhuma 
informação disponível 
Execução Fiscal nº: 0504380-
86.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010; 05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
0003328; 0006715
Valor da Dívida: R$677,28
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 08 de maio 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: 0 5 0 5 8 7 1 -
31.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Santa Carrilho
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla 
Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO 
RELACIONADA(S), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de 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: Santa Carrilho
Documentos da Executada:  Nenhuma 
informação disponível 
Execução Fiscal nº: 0505871-31.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 02/01/2006, 07/01/2010, 
02/01/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
3742588, 0000811, 3906671
Valor da Dívida: R$2.371,92
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 28 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012428-23.2012.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALE VERDE 
SHOPPING LTDA, CNPJ/MF: 12.968.890/0001-09, que a LAM LEITE CAFETERIA ME lhe ajuizou 
uma ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 
E INEXIGIBILIDADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS, objetivando a rescisão contratual relativa ao 
Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial (LUC) nº L035 do Vale Verde Shopping 
e Outras Avenças, bem como do Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Integrar 
a Estrutura Técnica do Vale Verde Shopping, referente a locação do espaço do shopping para 
uma loja da franquia Café Donuts em Novembro/2011, a qual foi paga a quantia de R$65.358,00, 
sendo R$35.358,00 no ato da assinatura do contrato e R$30.000,00 restantes, pagos através 
de 24 parcelas mensais de R$1.250,00 cada. Pelo fato do Shopping Vale Verde não ter sido 
inaugurado na data prevista, ou seja, até Abril/2013 e se encontrar em estado de abandono. Diante 
ao exposto, requer a autora a Rescisão Contratual e a condenação do réu à restituição da quantia 
de R$ 50.871,26, relativa ao valor integral pago pela autora, corrigido, além do pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios. Requer ainda, que sejam declaradas inexigíveis 
as Notas Promissórias emitidas, tornando-as sem efeito. E, para que chegue ao conhecimento 
do SUPRACITADO expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, para que apresente 
contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O presente será publicado e 
afixado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 
de maio de 2015.

Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - CONDEMA 

Convocação
6ª Reunião Ordinária 2015

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
CONDEMA, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “6ª 
Reunião Ordinária de 2015”, cuja pauta vem 
a seguir:
Definição dos membros do Conselho Gestor do 
Parque Natural Municipal Trabiju;
Estudo e discussão para assembléia de eleição 
dos novos membros do CONDEMA, para o 
biênio de 2015 a 2017.
Dia:  23/06/2015 (terça-feira)
Horário: 18h00 (dezoito horas)
Local: Palacete 10 de Julho (Antiga Prefeitura)

Adriana Alexandrina Nogueira
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.194, DE 29 DE MAIO DE 2015.

Revoga o Decreto nº 4.663, de 28 de outubro 
de 2010, que declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, uma área de 
terreno localizada na Estrada Municipal José 
Gomes Vieira (PIN-155) e Estrada Municipal 
José Pereira Lopes (PIN-050), de propriedade 
de SIB Negócios S/C Ltda, necessária para 
implantação de aterro sanitário e serviços 
correlatos.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica REVOGADO “in totum” o Decreto 
nº 4.663, de 28 de outubro de 2010, que 
declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terreno localizada 
na Estrada Municipal José Gomes Vieira (PIN-
155) e Estrada Municipal José Pereira Lopes 
(PIN-050), de propriedade de SIB Negócios 
S/C Ltda, necessária para implantação de 
aterro sanitário e serviços correlatos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 29 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 29 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.782, DE 27 DE MAIO DE 2015.

Denomina a Quadra Coberta do Bairro Mantiqueira, localizado na Rua Geraldo Derrico, Distrito 
de Moreira César, neste Município, de JOSÉ LEONIL DE ALMEIDA – “LEÃO”.
(Projeto de Lei nº 59/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão)

 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 JOSÉ LEONIL DE ALMEIDA – “LEÃO”, a Quadra Coberta do Bairro 
Mantiqueira, localizada na Rua Geraldo Derrico, Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba.
 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 10 DE 
JUNHO DE 2015.

Dispõe sobre a regularização da doação de 
imóveis nos Loteamentos de Interesse Social 
ocupados há mais de 5 (cinco) anos.

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 o Chefe do Executivo Municipal 
autorizado a regularizar a situação dos 
Loteamentos de Interesse Social implantados 
pelo Município mediante a doação do imóvel 
aos moradores que comprovem ocupá-lo de 
fato há mais de 5 (cinco) anos.

Art 2º. Para efeitos desta Lei são considerados 
moradores aqueles que, não possuindo termo 
ou contrato de doação emitido pela Prefeitura, 
estejam residindo de fato no respectivo imóvel 
há mais de 5 (cinco) anos, retroativos da data 
da publicação desta Lei, comprovando: 
I- baixa renda;
II- não tenham sido notificados a desocupar o 
imóvel;
III- não haja processo de retomada;

Parágrafo único. Para comprovação do prazo 
previsto neste artigo, os interessados deverão 
apresentar:
I- prova documental ou testemunhal;
II- matrícula escolar dos filhos;
III- conta de água ou luz;
IV- documento do qual conste endereço no 
respectivo imóvel. 
 
Art.3º Os interessados que se enquadrarem 
no disposto nesta Lei deverão requerer 
ao Município, por protocolo próprio, a 
regularização do imóvel apresentando os 
documentos previstos no parágrafo único do 
art. 2º.
Parágrafo único. Será publicado em jornal 
local os nomes das pessoas que se encontram 
cadastradas nos imóveis para que requeiram a 
regularização.

Art. 4º Caberá à Secretaria de Habitação 
realizar relatório do imóvel, a avaliação dos 
documentos apresentados pelo interessado 
e a situação da moradia, encaminhando a 
conclusão à Secretaria de Assuntos Jurídicos 
para parecer e após a decisão do Chefe do 
Executivo e a outorga de escritura. 

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

Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação 

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 10 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei Complementar nº 
01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N º 5.783,  DE 15 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE Taubaté.

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

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com a entidade social, 
sem fins lucrativos, elencada abaixo, e repassar anualmente até o valor de:

Entidade Projeto Valor
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE Taubaté Residência Inclusiva R$138.000,00

Parágrafo único. O valor será reajustado anualmente pelo  índice IPC-FIPE.

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar 
dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do 
Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o 
convênio.

Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou 
rerratificação que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos 
projetos.

Art. 4º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação 
para abertura de crédito adicional suplementar e especial são: 01.14.14.08.244.001
9.2002.3.3.50.39.00.01 ficha 641 e 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.90.18.00.01 ficha 
502.

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

Pindamonhangaba,  15 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 64/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº 4.471, DE 22 DE MAIO 
DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º Revogar a Portaria Geral nº 4.456, 
de 28 de abril de 2015, que nomeou o Sr. 
Nilton Aparecido Borges para o emprego de 
provimento em comissão de Gerente.

Art. 2.º  Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 
de maio de 2015.

Pindamonhangaba, 22 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 22 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA GERAL Nº 4.484, DE 17 DE 
JUNHO DE 2015.

Revoga a Portaria Geral nº 4.470, de 22 de 
maio de 2015 que estabelece normas para 
acumulações remuneradas de cargos e 
funções públicas da carreira do magistério 
no âmbito da Secretaria da Educação e 
Cultura de Pindamonhangaba, e dá outras 
providências.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 

Resolve :                          

Art. 1º  Revogar a Portaria Geral nº 4.470, de 
22 de maio de 2015 que estabelece normas 
para acumulações remuneradas de cargos e 
funções públicas da carreira do magistério no 
âmbito da Secretaria da Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, e dá outras providências.

Art. 2º Esta portaria entra  em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Secretaria de Educação e Cultura.

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 17 de junho de 2015.

Paola Cristina de Barros Bassanello 
Magalhães

Respondendo pela Secretaria de Assuntos 
Jurídicos

               
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 4.278, DE 26 DE ABRIL 
DE 2006.

Declara de utilidade pública, para fins 
desapropriação o imóvel localizado 
na Rua Eloy Chaves,  Bairro do Alto 
do Tabaú,  propriedade de GABRIEL 
ANTONIO DE OLIVEIRA, necessário 
para implantação de rotatória.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito 
Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos 
do art.5º, letra “i”, combinado com o 
art.6º do Decreto nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941,
D   E   C   R   E   T   A:
Art.1º. Fica declarado de utilidade 
pública, para fins de desapropriação,  
por via amigável ou judicial, o imóvel 
localizado na Rua Eloy Chaves,  Bairro 
do Alto do Tabaú,  propriedade de 
GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA, 
necessário para a implantação de 
rotatória, o qual possuí a seguinte 
medida e confrontação:
Área:
Terreno:- Localizado com frente para 
a Rua Dr. Eloy Chaves, Bairro Alto do 
Tabaú, propriedade de Gabriel Antonio 
de Oliveira, transcrito sob nº 8.328 do 
Livro nº 3-P do C.R.I.A., medindo o 
terreno 3,50m (três metros e cinquenta 
centimentros) de frente por 34,00m 
(trinta e quatro metros) da frente aos 
fundos, medindo nos fundos a mesma 
largura da frente, que divide do lado 
esquerdo com Armando Amadei, do lado 
direito com Felicia Lessa e nos fudos 
com Darcy Vieira. 
Art.2º. A área descrita no artigo 1º 
será necessária para implantação de 
rotatória.
Art.3º. Fica a expropriante autorizada 
a invocar o caráter de urgência no 
processo judicial, para os fins do 
disposto no artigo 15, do Decreto Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 
de maio de 1956.
Art.4º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2006.
João Antonio Salgado Ribeiro

Prefeito Municipal 
José Maurício Puppio Marcondes

Secretário de Planejamento
Registrado e Publicado na Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, 
em 26 de abril de 2006.

Dr. João Bosco Nogueira
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 9.500, DE 10 DE 
JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria 
Interna nº 9.464 de 10 de junho de 2015, que 
cessou a Suspensão do Contrato de Trabalho 
da servidora municipal Sra. Taciana Aparecida 
de Carvalho, onde se lê: “a partir de 13 de   

abril de 2015” leia-se: “a partir de 24 de abril 
de 2015.”   
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 10 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 9.498, DE 27  DE 
MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão Processante acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve 
sobrestar, pelo período de 15 de maio a 08 
de junho de 2015, os trabalhos da Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 
9.417, de 16 de dezembro de 2014, Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2015, nos 
termos do Memorando nº 643/15-DRH/Serviço 
de Procedimentos Disciplinares.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 15  de maio de 2015.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.497, DE 27 DE 
MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão Processante acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve 
sobrestar, pelo período de 15 de maio a 08 
de junho de 2015, os trabalhos da Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 
9.416, de 08 de dezembro de 2014, Processo 
Administrativo Disciplinar nº 001/2015, nos 
termos do Memorando nº 642/15-DRH/Serviço 
de Procedimentos Disciplinares.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 15  de maio de 2015.

Pindamonhangaba, 22 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 22 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.491, DE 27 DE MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração, 
Resolve sobrestar, pelo período de 15 de maio a 08 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.419, de 19 de dezembro de 2014, Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2015, nos termos do Memorando nº 645/15-DRH/Serviço de 
Procedimentos Disciplinares.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15  de maio de 2015.

 Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 9.492, DE 27 DE 
MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão Processante acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve 
sobrestar, pelo período de 15 de maio a 08 
de junho de 2015, os trabalhos da Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 
9.418, de 16 de dezembro de 2014, Processo 
Administrativo Disciplinar nº 003/2015, 
nos termos do Memorando nº 644/15-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 15  de maio de 
2015.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.493, DE 27 DE 
MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da 
Portaria Interna nº 9.416, de 08 de dezembro 
2014, para dar continuidade à apuração do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 
01/2015, para que no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar de 08 de maio de 2015, sejam 
concluídos os trabalhos da Comissão, nos 
termos dos Memorando nº 654/15-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares. 

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.494, DE 27 DE MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.417, de 16 de dezembro 2014, para dar continuidade 
à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2015, para que no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar de 08 de maio de 2015, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos 
termos dos Memorando nº 655/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

















             
            



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  









  





 
  



  


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
 











































  




  



  



  



  



  



  





 
  



  



  



  



  


  
 










































                 
             



  



  



  



  






  



  


  



  
 



























A ‘Semana de Preven-
ção e Combate ao Álcool 
e Outras Drogas começa 
na segunda-feira (22). O 
evento é desenvolvido pela 
Associação Pró-Coalizões 
Comunitárias Antidrogas 
do Brasil, com apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e parceiros. As 
atividades acontecerão en-
tre os dias 22 e 28. 

A abertura solene do 
evento vai ser no auditório 
da Prefeitura, das 9h30 às 
11 horas.  Na ocasião serão 
apresentados dados da 
situação atual do municí-
pio em relação ao envol-
vimento de menores com 
álcool e outras drogas.

Programação
No terça-feira (23), 

terão início as ações nos 
Cras - Centros de Refe-
rência em Assistência 
Social,  com a partici-
pação do Ação Jovem; 
quarta-feira (24), a po-
pulação poderá ouvir o 
programa de rádio ‘O 
Prefeito e Você’, com 
a participação dos res-
ponsáveis pelo evento e 
parceiros; quinta-feira 
(25), panfletagem no co-
mércio; sexta-feira (26), 

Cidade combate álcool e drogas
acontece o III Fórum, e 
no sábado (27), mobi-
lização na praça Mon-
senhor Marcondes. No 
encerramento das ati-
vidades domingo (28) 
haverá uma corrida com 
largada e chegada no 
estacionamento do Sho-
pping Pátio Pinda. 

III Fórum acontece 
dia 26

Para participar do Fó-
rum, no dia 26, a popu-
lação deve fazer a inscri-
ção antecipadamente. É 
necessário encaminhar o 
nome para o e-mail coali-
zaopinda.br@gmail.com, 
as vagas são limitadas. 
O tema do evento é ‘Dro-
gas: da Prevenção ao Tra-
tamento’. As discussões 
serão no auditório da Fa-
culdade Anhanguera, das 
8h30 às 15h30, com par-
ticipação  de  palestrantes 
de renome internacional.  

O Fórum é destinado 
aos representantes da saú-
de, assistência social, edu-
cação, associações, igrejas, 
conselhos, entidades, en-
tre outros. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
com Mirian Andrade pelos 
seguintes números: 99135-
1165 e 99789-4852.

Programação 
do Fórum

8h30 - Recepção e cre-
denciamento
9h -  Abertura Oficial
9h30 - 1ª Palestra: Tema 
– A Importância da Preven-
ção ao Uso de Drogas
Palestrante: Dra. Andres-
sa Costa Maradei (Uniad/
Unifesp)            
10h40 - Coffee Break
11h - 2ª Palestra: Tema – 
‘A família do dependente 
químico’
Palestrante: Dra. Ângela 
Hoffmann (terapeuta fa-
miliar)
12h10 - Almoço 
13h15 - 3ª Palestra: Tema 
– ‘Tratamento do depen-
dente químico’ 
Palestrante: Dr. Tito Go-
mes (Uerj)             
15h - Encerramento

ConFIra a Programação geral da Semana
Dia Atividade Horário Local

22    Abertura Solene da Semana  Das 9h30 às 11h Auditório da Prefeitura

23 Ações nos Cras com os jovens 
assistidos

Evento fechado, 
destinado às famílias 
já atendidas 

Cras Castolira, Cidade 
Nova, Araretama

24 Programa ‘O Prefeito e Você’ 10 horas Sintonize 107.1 Fm

25 Início das ações de 
panfletagem no comércio Sem horário definido Região central e bairros

26 III Fórum sobre Prevenção e 
Combate às Drogas Das 8h30 às 15h Auditório da Faculdade 

Anhanguera

27
VII Mobilização de Prevenção 
e Combate às Drogas com 
diversas apresentações

Das 9 às 13 h Praça Monsenhor 
Marcondes

28 Corrida ‘Por Uma Vida 
Saudável e Sem Drogas’ Largada às 9 h Estacionamento do 

Shopping Pátio Pinda

As atividades 
acontecerão 

entre os 
dias 22 e 

28 de junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA INTERNA Nº 9.490, DE 27 DE MAIO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido 
pelo Secretário de Administração, Resolve sobrestar, pelo período de 15 de maio 
a 08 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria 
Interna nº 9.351, de 11 de fevereiro de 2014, Processo Administrativo Disciplinar 
nº 001/2014, nos termos do Memorando nº 641/15-DRH/Serviço de Procedimentos 
Disciplinares.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15  de maio de 
2015.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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pindamonhangaba

Pinda qualifica 
moradores no 
ramo alimentício

escola do delta realiza encontro de danças

FESTIvAl dE MúSIcA 
dA JuvEnTudE TERMInA 
nESTE SábAdo

  MúSIcA  InTÉRPRETE  cIdAdE

1 Viela, minha viela  Verde novo  pinda
2 Stress   paradoxo  pinda
3	 Watching	Over	me	 Alefla	 	 	 Pinda
4 amor   Luciana almeida  pinda
5 não sou mais um  guerrilha Verbal  pinda
6 essências e Sabores Laryssa brandão  pinda
7 o meu lugar  banda muzak  pinda
8 Louca por mim  dia de Fúria  Taubaté
9 Chão de Fogo  ana Luísa e Lucas guedes pinda
10 i have a dream  mentevolução  Roseira
11 Te Fazer Feliz  matheus Linder  pinda
12 escravos do Tempo Lumens   pinda
13 hágua   jan praieira  ubatuba
14 Solidão   otrolado Resistente pinda
15 paz ao seu lado  praiando   jacareí

Pindamonhangaba qualificou 
30 moradores para a produção 
de pães e bolos. Eles se forma-
ram no curso de Padaria Arte-
sanal, realizado na unidade do 
Cerâmica, no bairro Mandu. A 
formatura ocorreu na noite de 
quarta-feira (17) e contou com 
a presença de autoridades do 
município e representantes do 
Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e Fundo Social de So-
lidariedade, em parceria com o 
Governo do Estado de São Paulo 
e Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo ofere-
cem vários cursos para popu-
lação e o foco é a profissionali-
zação, criando autonomia para 
que os moradores possam gerar 
a própria renda.

As formandas Jhennifer Ja-
queline Mercali Martins e San-
dra de Fátima Farias contam 
que aprenderam muito com o 
curso e pretendem vender os 
produtos. As duas destacam que 
foi uma excelente oportunida-
de que a Prefeitura de Pinda e o 
Fundo Social ofereceram, e tudo 
o que for levado ao bairro elas 
irão aproveitar.

Carlos Félix, presidente de 
bairro do Piracuama, Bonsu-
cesso, Mandu e Cerâmica, pa-
rabenizou a Prefeitura pela ini-
ciativa. Ele conta que durante 
a semana comprou os pães 
produzidos e ofereceu para os 
seus clientes, que gostaram 
bastante.

Georgia Seródio Borges, 
assessora técnica regional do 
Fundo Social de Solidariedade 
do Estado, agradece ao prefeito 
de Pindamonhangaba pela ini-
ciativa e parceria, porque  eles 
aprendem e se preparam para 
ter renda. “A Padaria Artesanal 
iniciou em 2001, foi um proje-

Prefeito entrega certificado para formanda 
do curso de padaria artesanal

Com a formação, alunos poderão comercializar produtos 
de panificação e gerar a própria renda 

professores participam de 
momentos de meditação

to piloto e em 2011 voltou com 
mais força. Parabéns para todos 
vocês que buscaram o conheci-
mento porque a oportunidade 
acontece para quem procura”.

O empresário Oscar Ribei-
ro está montando uma padaria 
no Alto Cardoso e participou 
da formatura no Cerâmica. Ele 
conta que resolveu conhecer o 
projeto por se tratar de um cur-
so de qualificação artesanal e 
isto faz a diferença.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba comenta que é necessário 
ter qualificação em qualquer 
profissão, porque o mercado 
quer pessoas capacitadas. “Fico 
muito feliz por vocês terem 
aproveitado esta oportunidade 
que lhes foi dada. Os estudos são 
muito importantes. Parabéns a 
cada um que se dedicou durante 
as aulas e vai fazer a diferença 
no mercado de trabalho”.

cantora 
bianca 
Ariel. Os 
inscritos 
puderam 
ensaiar 
nos dias 
16 e 17

A Praça da Bíblia está sen-
do palco do 2º Festival de Mú-
sica da Juventude, promovido 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. O evento termina 
neste sábado (20), quando os 
jurados irão premiar os vence-
dores das categorias interpre-
tação e composição. As apre-
sentações da final terão início 
às 18 horas.

A organização também convi-
dou algumas bandas para fazer 
o encerramento nas noites de 
apresentações. Nesta sexta-feira 
(19) os músicos da Fuzi, de Pin-
da, sobem ao palco e no sábado é 
a banda recifense Tagore.

Os jurados irão avaliar os mú-

sicos da categoria composição 
nesta sexta-feira. Ao todo, são 15 
apresentações. Os artistas sobem 
ao palco a partir das 19 horas. A 
Praça da Bíblia fica em frente ao 
Cemitério Municipal.

O corpo de júri é formado 
por Marianna Vieira Gonçalves, 
especialista em técnica vocal e 
cantora; Nico Ferreira, bacha-
rel em música e arranjador; Jo-
fre Furka, músico autodidata, 
com participação em diversas 
formações e gêneros musicais, 
compositor e poeta, e Márcio 
Ribeiro, bacharel em música. Os 
premiados irão gravar o DVD no 
dia 19 de julho no Espaço Cultu-
ral Teatro Galpão.

Os professores da Rede Muni-
cipal de Ensino participaram, na 
segunda-feira (15), de momentos 
de meditação, no projeto Espaço 
da Criança Anália Franco, duran-
te o Horário de Trabalho Pedagó-
gico Coletivo (HTPC). A atividade 
foi realizada em parceria com o 
Cpic - Centro de Práticas Integra-
tivas Complementares.

De acordo com informações 
da Secretaria de Educação da 
Prefeitura, a atividade foi reali-
zada para dar oportunidade de 

momentos de cuidado consigo, 
pois o professor cuida de tantos 
mas nem sempre encontra tempo 
para cuidar de si. Por meio de 
técnica simples, como a respi-
ração, a arteterapeuta do Cpic 
possibilitou aos presentes darem 
uma pausa na “correria diária” 
para cuidar da saúde física, men-
tal e emocional.

Para o segundo semestre, está 
programada a realização de mais 
atividades com proposta seme-
lhante.

Atividade foi realizada em parceria com o Cpic

Divulgação

A escola municipal Professora 
Ruth Azevedo Romeiro, no Del-
ta, realizou, no sábado (13), o II 
Encontro Cultural Danças Típicas 
Regionais, com a participação de 
290 alunos. O evento aconteceu no 

Pátio da igreja Santíssima Trin-
dade.

De acordo com a gestora da 
unidade, a escolha pelo proje-
to teve como principal objetivo 
resgatar as raízes culturais do 

país, e assim tornar os alunos 
mais conscientes da importância 
de suas raízes para preservação 
de sua história. “Sabemos que a 
dança é uma das melhores expres-
sões culturais existentes porque 
envolve o movimento, o canto e a 
dramatização. É a necessidade de 
se expressar que leva o homem a 
utilizar as artes e transformá-la 
em um símbolo de seu povo ou sua 
cidade”, explicou a gestora.

Pais e familiares dos alunos 
estiveram presentes, que teve 
ainda a apresentação do Projeto 
Capoeirando.

Apresentações dos alunos
Alunos do pré I A e B apresenta-

ram a dança do balaio; do pré II A 
e B, dança da peneira; 1º A e B , 1º 
B, 2º B e 2º C, forró pé-de- serra; 3º 
A e B e 2º A, dança do Caranguejo 
(Região Sul); 4º A e B, dança do côco 
(Região Nordeste) e 5º A e B, dança 
country (Região Centro-Oeste). Cerca de 300 alunos participaram do evento
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Confira os participantes desta sexta-feira:
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Tribuna do Norte
PINDA 310 ANOS

PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba comemora 310 
anos com festa no Parque da Cidade

 

A tradicional festa de aniversário 
de Pindamonhangaba, realizada 
no Parque da Cidade, é uma das 
principais atrações do calendário 
de comemorações dos 310 anos de 
emancipação político-administrativa do 
município. Neste ano, o evento será de 

MALTA
Abrindo a programação de shows, no dia 8, a Banda Malta, 
vencedora da edição de 2014 do Super Star, exibido pela 
Rede Globo. O show promete atrair milhares de pessoas 
com pop rock de qualidade, com canções carregadas de 
emoção.

FÁBIO JR.
No dia 9, a atração será 
o cantor mais romântico 
do país, Fábio Júnior, que 
promete arrancar suspiros 
da plateia feminina. No 
show, ele apresentará os 
maiores sucessos e músicas 
inéditas do 27º disco de sua 
carreira, que traz um Fábio 
Jr. renovado, cantando 
como nunca, altamente 
infl uenciado no romantismo 
por soul, funk e rock.

SAMBÔ
No dia 11, o público vai ferver com o show do 
grupo Sambô, apresentando o melhor do ‘rock-
samba’, estilo criado por eles, em que rocks 
clássicos são interpretados com instrumentos 
típicos de uma roda de samba, sempre com um 
jeito irreverente e despojado.

SEGURANÇA 
A garantia da segurança do 

público está recebendo atenção 
especial para a realização des-
te evento, com apoio da Polícia 
Militar e atividade delegada, 
além de seguranças contrata-
dos, guardas municipais, briga-
distas da Prefeitura e plantões 
do Setor de Elétrica e do Corpo 
de Bombeiros. 

INGRESSOS
Como no ano passado, o Par-

que pode receber até 20 mil pes-
soas por dia. Não é necessário 
trocar o ingresso.

OUTRAS ATRAÇÕES
Além dos shows, a festa terá 

praça de alimentação com bar-
racas das instituições sociais da 
cidade, Vitrine Social, parque 
com brinquedos infl áveis, espa-
ço para a Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhan-
gaba e área para a imprensa. O 
estacionamento também será 
coordenado pelas instituições 
assistenciais da cidade, por isso 
será pago. 

8 a 12 de julho, com 
portões abertos a 
partir das 19 horas 
e shows todos os 
dias a partir das 21 
horas. Como toda 
a programação 
de aniversário, a 
festa também terá 
entrada gratuita.

Estão abertas as 
inscrições para o 
tradicional festival 
de música sertane-
ja, integrante da 
programação de 
aniversário de 310 
anos de Pindamo-
nhangaba. Neste 
ano, o evento será 
realizado nos dias 
31 de julho e 7 de 
agosto, no Recinto 
São Vito, em Mo-
reira César.

As inscrições 
podem ser feitas 

no Departamento 
de Cultura da Pre-
feitura, na secre-
taria do Recinto 
São Vito ou pelos 
sites eventioz.com.
br/festivalserta-
nejo e www.pin-
damonhangaba.
sp.gov.br

Mais informa-
ções podem ser 
obtidas no De-
partamento de 
Cultura, telefo-
nes 3642-1080 ou 
3643-2690. 

Inscrições abertas para XIV Festival 
de Interpretação de Música Sertaneja

EDSON E HUDSON

No dia 10, dia do aniversário de emancipação de 
Pindamonhangaba, a atração será a dupla sertaneja 
Edson e Hudson, que voltou com tudo e promete 
um show marcado por grandes sucessos, agitando 
o público. A apresentação trará, ainda, canções do 
histórico DVD “Faço Circo pra Você – Ao Vivo” e 
do projeto “Na hora do Buteco”, ambos de 2013, e 
esse último criado em homenagem aos 103 anos da 
música sertaneja e que visa resgatar a música raiz.

SHOWS REGIONAIS
O último dia de shows no Parque da Cidade, domingo 
(12), terá Muzak às 19h30, Grupo Paradoxo às 20h30, e 
banda Panela encerrando a festa às 22 horas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

TERMO DE APOSTILAMENTO
PREGÃO Nº. 057/2014

A Prefeitura comunica que, conforme previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8666/93 e 
suas alterações, apostilamos ao processo Pregão nº 057/2014 – contrato nº 097/2014, empresa Guin 
Comércio e Representação Ltda., o reajuste de preços do contrato, cujo valor unitário atualizado 
passa a ser de R$ 62,67 para R$ 66,60, conforme valor solicitado pela empresa contratada, com 
anuência do gestor do contrato e parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 037/2011
Contrato nº 069/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de biópsia de próstata 
conduzida por USG, pelo período de 12 meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 17/04/2016.
Data de assinatura: 02/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 057/2012
Contrato nº 132/2012 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Instituto Suel Abujamra.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em oftalmologia 
com fornecimento de material e mão de obra na especialidade de oftalmologia, para realização de 
exames e procedimentos pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 02/12/2015.
Data de assinatura: 15/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Suel Abujamra.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 004/2015
Contrato nº 090/2015 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de 
manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças quando necessário 
para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos instalados nas unidades escolares e projetos da 
secretaria de educação e cultura do município de Pindamonhangaba.
Retifica-se o objeto: onde se lê: “Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de 
peças quando necessário para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos instalados nas Unidades 
Escolares e Projetos da Secretaria de Educação e Cultura do município de Pindamonhangaba, 
conforme termo de referência”, leia-se: “Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de 
peças quando necessário para os fogões e fornos instalados nas Unidades Escolares e Projetos da 
Secretaria de Educação e Cultura do município de Pindamonhangaba”
Data de assinatura: 11/06/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Edinaldo Lopes de Oliveira.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 014/2015
Contrato nº 074/2015 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Lunoin Flex Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI EPP.
Objeto: Aquisição de sistema de trabalho em ‘L’ para as unidades de saúde.
Adita-se valor: cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, adita-se em 20% para acréscimo ao 
valor total, correspondente a R$ 2.700,00.
Data de assinatura: 13/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Leandro Veguine Ferlin Dario.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 015/2015
Contrato nº 073/2015 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Lunoin Flex Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI EPP.
Objeto: Aquisição de sistema de trabalho em ‘L’ para as unidades de saúde.
Adita-se valor: cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, adita-se em 25% para acréscimo ao 
valor total, correspondente a R$ 4.094,25.
Data de assinatura: 15/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Leandro Veguine Ferlin Dario.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU

O Secretário de Governo e Integração, Sr. Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes no uso de 
suas atribuições convoca a sociedade civil para a Assembleia Extraordinária para a composição do 
Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju.

Todos os interessados em compor este Conselho deverão comparecer no dia, local e horário abaixo 
indicados:
 
Dia:  23 de Junho 2015                     
Horário:  18:30
Local:  Palacete 10 de Julho, localizado a Rua Deputado Claro César, 33, centro,
                    Pindamonhangaba.

PAUTA  
• Apresentação da lei de criação do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju – Lei 
Municipal nº 5.478 de 04 de Dezembro de 2012.
• Recondução e eleição dos Conselheiros representantes da sociedade civil.
• Agendamento da posse dos novos membros para a gestão 2015/2017.

______________________________________________
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes

Secretário de Governo e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 202/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA EM LOGISTICA 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a AV. AMÉLIA PRATA BALARIN S/Nº, bairro PARQUE DAS 
PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE 12.14.01.037.000,  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 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 RESUMIDO

PREGÃO Nº 031/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 31/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de 
sistema de monitoramento por meio de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da 
Cidade pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 02/07/15 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, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 049/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 49/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada da prestação de serviço de manutenção e limpeza dos lustres do Palacete 
da Palmeira - Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, com encerramento 
dia 02/07/15 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, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 075/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 75/15, referente à “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”, com encerramento dia 03/07/15 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, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 078/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 78/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na realização de exames de eletroneuromiografia, pelo período de 
12 (doze) meses”, com encerramento dia 03/07/15 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, 17 de junho de 2015.
 
PREGÃO Nº 149/2015
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. 149/15, referente à “Aquisição 
de materiais de enfermagem para consumo das unidades de Saúde pelo período de 12 meses”, 
com encerramento dia 01/07/15 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, 17 de junho de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501600-42.2011.8.26.0445-PROC.977/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joao Antonio Cavalcante de Albuquerque Lacerda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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 Antonio Cavalcante de Albuquerque Lacerda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501600-42.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00013488.
Valor da Dívida: R$ 839,20 EM 06/12/2011.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho 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: 0501560-60.2011.8.26.0445-PROC.937/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Comap Moises Alverne de Paula

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Comap Moises Alverne de Paula
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501560-60.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001161.
Valor da Dívida: R$ 909,92  em 06/12/2011.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho 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: 0500035-38.2014.8.26.0445-PROC.660/14.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Robert Glen Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Robert Glen Rodrigues
Documentos da Executada: CPF: 02039084819
Execução Fiscal nº: 0500035-38.2014.8.26.0445-PROC.660/14.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 03/10/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21515.
Valor da Dívida: R$ 713,43. EM 09/10/2014.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de maio de 2015.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S) E DO(A)(S) RESPONSÁVEL(IS) 
TRIBUTÁRIO(A)(S) QUANTO À  PENHORA

 Processo  nº: 0008117-91.2009.8.26.0445-PROC.669/09
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente União
Requerido: Serpre Comercio de Materiais e prestações de Serviços Ltda.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s) 
EXECUTADA(S) e do(a)(s) RESPONSÁVEL(IS) TRIBUTÁRIO(A)(S) RESPONSABILIZADO(S) 
PELA(S) DÍVIDA(S) DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes 
move União, para cobrança de dívida(s) proveniente(s) de Imposto de Circulação de Mercadorias e/
ou Serviços e/ou Multa (Infração). Encontrando-se a(s) executada(a) e os sócios em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO dos mesmos, por edital, DA PENHORA realizada 
sobre os bens dos sócios e dos atos praticados,Bens Penhorados:  TERRENO:DESMEMBRADO 
DE ÁREA MAIOR, DENOMINADO “ÁREA B”,  COM FRENTE PARA A ESTRADA MUNICIPAL DA 
SANTA CRUZ, COM AS SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES:-COMEÇA NO PONTO 
“A” JUNTO A LATERAL DIREITA DA ESTRADA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ, E SEGUE NO 
SENTIDO-AVENIDA PROF.MANOEL CESAR RIBEIRO-BAIRRO DA SANTA CRUZ, NUMA 
EXTENSÃO DE 74,00M(SETENTA E QUATRO METROS), ATÉ O PONTO “B”E DIVIDINDO EM 
TODA  ESSA EXTENSÃO COM A ESTRADA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ, NESSE PONTO 
(DEIXANDO A LATERAL DA ESTRADA) DEFLETE À DIREITA E SEGUE CERCA NUMA 
EXTENSÃO DE 162,16M(CENTO E SESSENTA E DOIS METROS E DEZESSEIS CENTÍMETROS) 
ATÉ O PONTO “C” E DIVIDINDO COM TODA ESSA EXTENSÃO COM A IVASA EQUIPAMENTOS 
TÊXTEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NESSE PONTO DEFLETE A DIREITA E SEGUE 
CERCA NUMA EXTENSÃO DE 74,00M(SETENTA E QUATRO METROS) ATÉ O PONTO “D”, 
CONFRONTANDO EM TODA EXTENSÃO COM A ÁREA A-REMANESCENTE, NESSE PONTO 
DEFLETE À DIREITA E SEGUE NUMA EXTENSÃO DE 162,16M(CENTO E SESSENTA E DOIS 
METROS E DEZESSEIS CENTÍMETROS)ATÉ O PONTO “A”,PONTO INICIAL DE PARTIDA E 
SAINDO NOVAMENTE NA LATERAL, DIREITA DE ESTRADA E DIVIDINDO EM TODAS ESSAS 
EXTENSÕES COM A ÁREA “A”-REMANESCENTE, FECHANDO AI A POLIGONAL DA ÁREA 
“B”A SER DESMENBRADA, ENCERRANDO A ÁREA DE  12.000,00M²(DOZE MIL METROS 
QUADRADOS); TERRENO ESTE LOCALIZADO  DO LADO PAR DA ESTRADA MUNICIPAL DA 
SANTA CRUZ E DISTANTE 280,00M(DUZENTOS E OITENTA METROS) DA AVENIDA PROF.
MANOEL CESAR RIBEIRO; CADASTRADO NA PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL SOB A SIGLA 
SE-23-0209-009-00.MATRICULA Nº 26.844, DATADO 13 DE MARÇO DE 1991-OFICIAL DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PINDAMONHANGABA-SP por intermédio do qual ficam 
intimados de seu inteiro teor para, querendo, oferecerem EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, 
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de [prazo do edital] dias deste edital. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de maio de 2015.

Executada: Serpre Comercio de Materiais e Prestacoes de Servicos Ltda
CNPJ: 00.121.412/0001-80 
Sócio: Serpre Comercio de Materiais e Prestacoes de Servicos Ltda

R.G.: RG da Pessoa Selecionada << Nenhuma informação disponível >>
C.P.F.: CPF da Pessoa Selecionada << Nenhuma informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0008117-91.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:  27/07/2009 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 80209009774-08,80609019213-32, 80609019214-
13,80709005235-60.
Valor da Dívida: R$  1.318.828,43

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

Tipo de Processo nº: 0501757-10.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: Heitor Cerrea Gonçalves

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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) imóvel situado na Lote 39, Quadra B, Lot. Vila Suiça, 
com inscrição municipal NE 12.13.09.042.000 em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o 
ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, 
que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Heitor Correa Goncalves
Documentos da Executada: CPF: 17304202815
Execução Fiscal nº: 0501757-10.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$1.580,99

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de maio 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

Tipo de Processo nº: 0501493-90.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: Carlos Mauricio Pereira Guimaraes

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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) imóvel situado na Rua Tomé de souza,72 Terra 
das Ipes I, com inscrição municipal NE 25.07.13.019.001 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: Carlos Mauricio Pereira Guimaraes
Documentos da Executada: CPF: 06504816824, RG: 12451759
Execução Fiscal nº: 0501493-90.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$1.026,47

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de maio 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

Tipo de Processo nº: 0501238-35.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: Aparecido Italiano

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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) imóvel situado na 
Rua Mogi das Cruzes, 100 Cidade Nova, com inscrição municipal NE 23.03.01.016.000 em PENHORA. 
Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo 
para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo deste Edital.

Executado: Aparecido Italiano
Documentos da Executada: CPF: 35033347934
Execução Fiscal nº: 0501238-35.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$1.082,08

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de maio 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

Tipo de Processo nº: 0501084-17.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: José Marciano de Oliveira

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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) imóvel situado na 
Rua Expedicionário José Marciano de Oliveira, 371, com inscrição municipal SO 21.03.05.039.000 em 
PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)
(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo deste Edital.

Executado: Jose Marciano de Oliveira
Documentos da Executada: CPF: 43587666849, RG: 7452687
Execução Fiscal nº: 0501084-17.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$1.258,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0522894-58.2008.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Municipais. 
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: Benedito Donizete de Oliveira
Execução Fiscal nº: 0522894-58.2008.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0522894-58.2008.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO 
(a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de Municipais. 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: Benedito Donizete de Oliveira
Execução Fiscal nº: 0522894-58.2008.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511894-90.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO 
(a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de 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: Miriam Solange Bertozzi
Execução Fiscal nº: 0511894-90.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511814-29.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Guarda Noturna Aguia de Prata de Pindamonhangaba
Execução Fiscal nº: 0511814-29.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511602-08.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Municipais. 
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 Fernandes
Execução Fiscal nº: 0511602-08.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511483-47.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO 
(a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de 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 Lucia Barbosa
Execução Fiscal nº: 0511483-47.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511373-48.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO 
(a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de 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: Paulo de Tarso Pereira
Execução Fiscal nº: 0511373-48.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO 
À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  26/06/2015 às 15:00 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
17º GISELDA MARCELLINO DE OLIVEIRA MARIA
RUA MANOEL ANTONIO DE MORAES, 23 – CASA 2 – TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-110

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  26/06/2015 às 14:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
135º ELIANA CORRÊA DOS SANTOS
RUA JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS FILHO, 76 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-594

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 26/06/2015 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
35º GLAUCIA DA SILVA MARTINS
AVENIDA CAMPINAS, 650 – CHÁCARA DO VISCONDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-760

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 38, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO/MDS-2015.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Ação/MDS-2015, de Pindamonhangaba, com base na 
apresentação técnica, ocorrida na quarta reunião extraordinária deste conselho, em 22 de abril 
de 2015.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e publicação, revogadas 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS – Gestão 2013/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 39, DE 13 DE MAIO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO 
FINANCEIRO MDS/IGD/SUAS/PBF – 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de 
Março de 1999, 
Considerando a apresentação técnica realizada na 5ª reunião extraordinária deste Conselho, 
ocorrida em 13 de maio de 2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro MDS/IGD/SUAS/PBF – 2014, com 
base na apresentação realizada pelo Órgão Gestor, na data de 13 de maio de 2015.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Benedito Sergio Irineu
Presidente do CMAS – Gestão 2013/2015 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 41, DE 13 DE MAIO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
SOCIOASSISTENCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ABAIXO IDENTIFICADAS NO ANO DE 
2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, 
Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária de 2015, realizada em 11 de fevereiro de 
2015, e da 2ª reunião extraordinária de 2015, ocorrida em 18 de fevereiro de 2015,
Considerando a proposta apresentada pelo órgão gestor para deliberação na 4ª reunião ordinária, 
ocorrida em 13 de maio de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a complementação de verbas destinadas para as Entidades de atendimento 
socioassistencial, abaixo identificadas, provenientes de recursos próprios do Fundo Municipal de 
Assistência Social para o exercício 2015, a saber:

Serviço de Proteção Socia      Entidade   Serviço  Municipal – R$ 

ESPECIAL 
ALTA COMPLEXIDADE   Lar Irmã Terezinha Acolhimento 
    Institucional  162.227,87
    Lar São Vicente de Paulo   103.818,55

Art. 2º - Informar que os recursos serão liberados após a apresentação do Plano de Trabalho e dos 
respectivos documentos necessários ao contrato de repasse de recursos públicos.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Benedito Sergio Irineu
Presidente – Gestão  2013/2015

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
RESOLUÇÃO N.º 38, DE 9 DE JUNHO DE 2015.

DISPÕE SOBRE RE-RATIFICAÇÃO DO REPASSE PÚBLICO DE RECURSOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD À ENTIDADE 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,
Considerando as deliberações constantes da Resolução n. 29, de 18 de fevereiro de 2014, 
Considerando o Plano de Trabalho apresentado para a aplicação do recurso deliberado,
Resolve:
Art. 1º - RATIFICAR o valor aprovado para a entidade, constante da resolução n.29/2014 - recurso 
proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - AUTORIZAR a aplicação do valor deliberado, conforme o plano de trabalho apresentado 
e aprovado, a saber:

Nº    Entidade          Ação/Projeto  Valor Total - R$

1     Associação Amigos do Projeto Guri       15.000,00 – Auxílio      
      222.183,15
           207.183,15 – Convênio  

Art. 3º - INFORMAR à entidade que após a assinatura do Contrato com a Prefeitura, a mesma 
deverá apresentar uma cópia do Contrato assinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.
Art. 4º - DECLARAR que esta Resolução entra em vigor à partir de sua publicação.
Pindamonhangaba, 9 de junho de 2015.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº. 08, de 21 de maio de 2015.

Aprova o repasse do Fundo Municipal do Idoso ao Lar Irmã Terezinha e dá outras providências.
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 4.492/2006, no uso de 
suas atribuições legais, 
Considerando o disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº. 5.221/2011, 
Considerando a deliberação da 3ª reunião extraordinária, ocorrida em 21 de maio de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o repasse no valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) do Fundo 
Municipal do Idoso ao Lar Irmã Terezinha.
Art. 2º A referida entidade deverá apresentar Plano de Trabalho detalhando a forma de aplicação 
do recurso, bem como os documentos necessários ao termo de contrato.
Parágrafo único: Os documentos citados no caput serão entregues no Departamento de Assistência 
Social para as providências necessárias.
Art. 3º A entidade beneficiada deverá prestar contas conforme dispõe o artigo 7º da Lei nº. 
5.221/2011.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação e publicação.

Patrícia Campos - Presidente do CMI - Gestão 2013/2015

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020
I) A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba torna pública a lista dos inscritos para o referido edital e apresenta os que 
tiveram suas inscrições Deferidas ou Indeferidas e o motivo do indeferimento. 

NOME DOS INSCRITOS   DEFERIDO PARA:
1.   Arone Lucia Gomes de Paula  Para prova de conhecimentos específicos
2.   Benedito de Oliveira Júlio  Para prova de conhecimentos específicos
3.  Cláudia Renata Oliveira da Silva  Para prova de conhecimentos específicos
4.  Cristiana Aparecida Santos Marques de Oliveira Para prova de conhecimentos específicos
5.  Daniela Ribeiro Tomaz   Para prova de conhecimentos específicos
6.  Desireé Valdirene Maria Alves Moreira Para prova de conhecimentos específicos
7.  Elisangela Aparecida de Carvalho  Para prova de conhecimentos específicos
8. José Carlos dos Santos Pinto  Para prova de conhecimentos específicos
9. José Eduardo dos Santos  Para prova de conhecimentos específicos
10. José Ives Anacleto   Para prova de conhecimentos específicos
11. Juliana Bertolino   Para prova de conhecimentos específicos
12. Maria Aparecida Monteiro  Para prova de conhecimentos específicos
13. Maria Esméria Sacratamento da Silva Nascimento Para prova de conhecimentos específicos
14. Mario Augusto Monteiro  Para prova de conhecimentos específicos
15. Nécio Pereira da Silva  Para prova de conhecimentos específicos
16. Rodolfo Fonseca de Lima Rocha  Para prova de conhecimentos específicos
17. Rosani Vendramini   Para prova de conhecimentos específicos
18. Sheila Cristina da Silva  Para prova de conhecimentos específicos
19. Sheila Letícia Arrieta   Para prova de conhecimentos específicos
20. Telma Aparecida Bento  Para prova de conhecimentos específicos

NOME DOS INSCRITOS      INDEFERIDO POR:
1. Adagoberto Aparecido Alves Bicudo:  1.1. comprovante de atuação apresentado,   
           não atende aos requisitos do item 4.6/5.8 do edital.
2. Ana Lucia Gomes:    2.1. não apresentou documentos exigidos nos itens 5.4    
            “a”, 5.5, e 4.6/5.8 do edital.
3. Ariane Aparecida Pessoa e Dionísio:  3.1. não apresentou documentos exigidos nos itens 5.5  
           e 4.6/5.8 do edital.
4. Camila da Silva Cesar de Azevedo:  4.1.  não apresentou documentos exigidos nos itens 5.5,  
           4.6/5.8 e 5.9 do edital.
5.Carolina Pereira Gonçalves Pinto:  5.1.  não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8  
           do edital.
6. Cibele Maria de Moura Freitas:  6.1.  comprovante de atuação apresentado, não atende  
           aos requisitos do item 4.6/5.8 do edital.
7. Elisangela Bruna de Oliveira:  7.1.  não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8  
          do edital.
8. Glaucia Pastor:   8.1.  não apresentou documentos exigidos nos itens 5.3 e
           4.6/5.8 do edital.
9. Jocimara Pinheiro da Silva Francisco:  9.1.  comprovante de atuação apresentado, não atende  
           aos requisitos do item 4.6/5.8 do edital.
10. Jorge Luiz Rosa de Queiroz:  10.1. não apresentou documentos exigidos no item 5.5,  
            5.6, 5.7, e 4.6/5.8 do edital.
11. Karen dos Santos Costa:  11.1. não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8  
           do edital.
12. Kelly Cristina de Oliveira Chinaqui Pombo: 12.1. não apresentou documentos exigidos no item 5.4  
           “a” e 4.6/5.8 do edital.
13. Layanne Gabriele Emilio Rocha:  13.1. não apresentou documentos exigidos nos itens   
            4.6/5.8 e 5.9 do edital.
14. Lorivaldo José dos Anjos:  14.1. não apresentou documento exigido no item 5.7, e o  
                    apresentado do item 5.8 não atende os requisitos do edital.
15. Lucineide Cristina de Moura:  15.1. não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8   
                   do edital.
16. Maria Helena dos Santos Villa Nova:  16.1. comprovante de atuação apresentado, não atende  
           aos requisitos do item 4.6/5.8 do edital.
17. Mirian Aparecida Camilo de Souza:  17.1. não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8  
           do edital.
18. Nathalia Alexandrina Alves:            18.1. não apresentou documentos exigidos nos itens 5.3  
           e 4.6/5.8 do edital.
19. Nilza Gomes Tenorio Bombonatto Cabrera: 19.1. não apresentou documento exigido no item   
                4.6/5.8 do edital.
20. Rodrigo de Paula Bueno:  20.1. não apresentou documento exigido no item 4.6/5.8  
                                do edital.
21. Roseane Albertina da Silva Pereira:  21.1. comprovante de atuação apresentado não   
                                comprova o tempo mínimo exigido no item 4.6/5.8  
           do edital.
22. Sonia Maria Salgado dos Reis:  22.1. não apresentou documentos exigidos nos itens 5.5  
                   e 4.6/5.8 do edital.
23. Thais Albano Dias Da Silva:  23.1. não apresentou documentos exigidos nos itens 5.5,  
           5.7 e 4.6/5.8 do edital.
24. Valdir Deivid do Prado:  24.1. comprovante de atuação apresentado, não atende  
            aos requisitos do item 4.6/5.8 do edital.

II) Ratificando, o edital segue seu cronograma da seguinte forma:
1º ETAPA: 
a) Período de Inscrições: de 1 a 12/06/2015; 
b) Publicação da lista dos inscritos: 19/06/2015; 
c) Prazo para recurso ou impugnação dos inscritos: 22/06/2015 à 26/06/2015; 
d) Publicação da lista dos habilitados ao processo de escolha: 03/07/2015. 
 
III) Eventuais recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO GERAL da Prefeitura.

Comissão Especial - CMDCA 
Adriano Augusto Zanotti

Presidente – Gestão 2015/2017

CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº. 08, de 21 de maio de 2015.

Aprova o repasse do Fundo Municipal do Idoso ao Lar Irmã Terezinha e dá outras providências.
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 4.492/2006, no uso de 
suas atribuições legais, 
Considerando o disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº. 5.221/2011, 
Considerando a deliberação da 3ª reunião extraordinária, ocorrida em 21 de maio de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o repasse no valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) do Fundo 
Municipal do Idoso ao Lar Irmã Terezinha.
Art. 2º A referida entidade deverá apresentar Plano de Trabalho detalhando a forma de aplicação do 
recurso, bem como os documentos necessários ao termo de contrato.
Parágrafo único: Os documentos citados no caput serão entregues no Departamento de Assistência 
Social para as providências necessárias.
Art. 3º A entidade beneficiada deverá prestar contas conforme dispõe o artigo 7º da Lei nº. 
5.221/2011.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação e publicação.

Patrícia Campos
Presidente do CMI - Gestão 2013/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 074/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 74/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, com material e mão de obra”, 
com encerramento dia 06/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 083/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 83/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de academia de musculação, 
com material e mão de obra inclusa, visando a manter em perfeito estados os aparelhos para uso 
de atletas e usuários”, com encerramento dia 07/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 087/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 87/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em neuropediatria para 
realização de consultas incluindo retorno, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 
06/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 148/2015
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. 148/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada em cursos e treinamentos para capacitação, avaliação psicológica (Exames 
Psicotécnicos) e aplicação e correção de prova (Processo Unificado dos Conselheiros Tutelares”, 
com encerramento dia 02/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 150/2015
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. 150/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada em locação para transporte de funcionários de suas origens aos seus 
destinos e retorno (incluindo: motorista, manutenção e combustível), pelo período de 12 (doze) 
meses”, com encerramento dia 03/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra 
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 139/2015

A Prefeitura comunica que o Pregão n° 139/2015, que cuida da “Aquisição de cestas básicas por 
período de doze meses” fica Suspensa, em atendimento ao determinado pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, através do processo TC-3607.989.15-9.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 109/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 109/15, que cuida de “Aquisição de eletrodomésticos 
(geladeiras, fogões e micro-ondas) para atendes as necessidades dos setores do Departamento 
de Assistência Social”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em 
favor das empresas (itens/lotes): HSX Comnércio e Serviços EIRELI Ltda. (01 e 02); Luiz C. de 
Melo Souza Lorena ME (03).
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 112/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 112/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de equipamentos e materiais e execução de serviço de instalação da rede 
estruturada e central telefônica. para nova unidade de Saúde PSF IPÊ II”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (item/lote): Solutec Gestão 
em Telecomunicações Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 116/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 116/15, que cuida de “Aquisição de bolsa pasta tipo universitária 
prancheta e bobina de senha para uso no protocolo”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (item/lote): Fabricio de Ramos & Cia. Ltda. 
EPP (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 138/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 138/15, que cuida de “Aquisição de tinta para demarcação 
de pavimento padrão Dersa, que possibilite a aplicação por processo mecânico (Máquina Airless) 
ou manual (Rolo ou Trincha)”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa (itens/preços): Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda. EPP (01 – 162,70; 
02 – 166,80).
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0501212-37.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Luiz Carlos Gama
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Luiz Carlos Gama
Documentos da Executada: CPF: 28215192815
Execução Fiscal nº: 0501212-37.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-23.07.03.017.002
Valor da Dívida: R$ 821,99
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501230-58.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Carlos da Rosa
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.
Executada: Jose Carlos da Rosa
Documentos da Executada: CPF: 31924867834
Execução Fiscal nº: 0501230-58.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-23.03.14.014.000
Valor da Dívida: R$ 761,51
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501287-76.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Wilson Nunes Neto
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Wilson Nunes Neto
Documentos da Executada: CPF: 14875530803, RG: 25229513
Execução Fiscal nº: 0501287-76.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011 ; 02/01/2012  e  13/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:67631; 14785  e  4209859
Valor da Dívida: R$627,56
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 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: 0501310-22.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Caixa Economica Federal
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.
Executada: Caixa Economica Federal
Documentos da Executada: CNPJ: 00360305033037
Execução Fiscal nº: 0501310-22.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-12.03.13.001.000
Valor da Dívida: R$ 1.179,85
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501318-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Mara Tatiana Carolino Leite
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Mara Tatiana Carolino Leite
Documentos da Executada: CPF: 26740817839, RG: 32837217
Execução Fiscal nº: 0501318-96.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-12.01.05.003.000
Valor da Dívida: R$ 1.196,58
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501367-40.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gino Pedro Amadei
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Gino Pedro Amadei
Documentos da Executada: CPF: 03408770816, RG: 9644579
Execução Fiscal nº: 0501367-40.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-11.06.01.013.000
Valor da Dívida: R$ 872,26
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501416-81.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Antonio Soares
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Antonio Soares
Documentos da Executada: CPF: 08196882823
Execução Fiscal nº: 0501416-81.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE-35.01.01.023.000
Valor da Dívida: R$ 1.202,50
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho 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: 0501434-05.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Maria Elisete de Fatima 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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 Elisete de Fatima dos Santos
Documentos da Executada: CPF: 01925489809
Execução Fiscal nº: 0501434-05.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE-2515.06.046.002
Valor da Dívida: R$ 981,41
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501645-22.2006.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Assunto 
Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por 
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Vanessa Amorim Pena
Execução Fiscal nº: 0501645-22.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio 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: 0501662-82.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Assoni & Salgado Ltda Me
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
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: Assoni & Salgado Ltda Me
Documentos da Executada: Nenhuma informação disponível
Execução Fiscal nº: 0501662-82.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3987628
Valor da Dívida: R$743,74
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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esportes

pindamonhangaba

Ginástica rítmica participa de outras 
competições antes dos Regionais

Pindamonhangaba será re-
presentada nas categorias in-
dividual e conjunto nos Jogos 
Regionais. São oito meninas, 
que têm mais de 15 anos. Elas 
apresentarão séries em conjun-
to com cinco bolas e uma das 
atletas foi classificada para a 
categoria individual nos apa-
relhos maças, corda, arco e 
mãos livres. Os Jogos serão em 
Taubaté e essa modalidade será 
disputada entre os dias 8 e 10 
de julho.

A equipe de ginástica rítmica 
de Pinda é tricampeã, além de 
possuir medalhas conquistadas 
em Jogos Abertos e em outras 
competições.

As ginastas Isabela Ribei-
ro, Paola Arlochi e Bianca Silva 
participarão das disputas pela 
primeira vez e sentem a ‘pres-
são’ dos Jogos. “É a primeira vez 
na categoria adulta e isso traz 
nova responsabilidade”, afirma 
Paola. Elas participam na cate-

FuTEbol ESTREIA dIA 5 nA compETIção

Atletas de Pinda-
monhangaba e região 
estarão na pista de 
atletismo do Centro 
Esportivo João Carlos 
de Oliveira, ‘João do 
Pulo’, nesta sexta-fei-
ra (19). A  categoria 
mirim   participará 
da fase regional dos 
Jogos Escolares. A 
competição terá iní-
cio a partir das 9h30 
com provas de campo 
e pista.

Em maio, a fase 
Inter Diretorias tam-
bém foi desenvolvida 
na cidade. Os clas-
sificados irão para 
a final estadual em 
agosto.

Estudantes de di-
versas escolas estadu-
ais de Pindamonhan-
gaba, que são alunos 
da Secretaria de 
Juventude, Esportes 
e Lazer, participaram 
da competição e con-
quistaram vaga para 
defender o município 
na fase regional. Eles 
estão treinando bas-
tante para conseguir 
bons resultados.

A pista de atletis-
mo do ‘João do Pulo’ 
é uma das melhores 
no Vale do Paraíba e 
devido à infraestru-
tura do município 
várias competições 
são desenvolvidas em 
Pinda.

Inscrições para corrida 
estão esgotadas

o conjunto está treinando diariamente para representar a cidade

goria infantil desde 2010, mas 
estão ansiosas para se juntarem 
às outras atletas da adulta.

Além delas, outras equipes 
de ginástica rítmica estão trei-
nando bastante para repre-

sentar a cidade em duas com-
petições. A cidade vai sediar o 
Campeonato Estadual das cate-

gorias Pré-Infantil e Infantil no 
dia 27, deste mês, e no dia 28 
acontecerá a Seletiva dos Jogos 
Escolares. Ambas serão no gi-
násio do Tabaú, a partir das 8 
horas.

No dia 27 Pinda vai ser re-
presentada por dois conjuntos, 
sendo que na categoria Pré-In-
fantil a apresentação será de 
mãos livres e na Infantil é o 
conjunto com cinco bolas. Os 
jurados estarão atentos ao de-
senvolvimento coreográfico e 
quesitos da modalidade, já nos 
conjuntos são avaliados lança-
mentos, recuperação de apare-
lhos, e outros.

No dia 28 será representa-
da por Beatriz J. Gicca e La-
vínia Karen da Silva. A cidade 
receberá ginastas de diversos 
municípios. Para fazer as apre-
sentações ao público e jurados 
as atletas são supervisionadas 
pela técnica no ginásio ‘Ra-
quelzão’.

O futebol masculino está pre-
parado para os 59º Jogos Regio-
nais.  A base da equipe é a Sub 19 
e vai contar com alguns atletas da 
categoria Sub 20. O técnico tem 
um elenco habilidoso formado por 
30 jogadores. A partida de estreia 
será dia 5 de julho, com adversá-
rio a ser definido.

Para ir aos Jogos Regionais, 
eles estão treinando no ‘João do 
Pulo’, no período noturno. Além 
disso, o elenco também partici-
pa de outras competições e tem 
obtido bons resultados. No último 
domingo (14) estiveram em São 

Roque na Copa São Paulo e ven-
ceram. Neste domingo (21) irão 
para Indaiatuba, enfrentar os 
donos da casa.

O técnico afirma que os joga-
dores estão entrosados, porque 
são mais de três anos trabalhan-
do juntos. “Fomos eliminados no 
Abertos da Juventude por São 
José dos Campos nos pênaltis, 
8 a 7, no tempo normal foi 1 a 1. 
Nossos atletas são empenhados e 
talentosos. Ano passado também 
ficamos em 3º lugar na Copa São 
Paulo, fomos terceiro melhor do 
Estado”, finaliza.

os treinos acontecem no período noturno, no cE João 
carlos de oliveira, ‘João do pulo’

‘João do 
pulo’ sedia 
prova 
regional de 
atletismo Sub 11 - 2015 FInAl (JoGo ÚnIco)

16ª RodAdA, SÁbAdo (20) - 8h45
FeRRoViÁRia X TeRRa doS ipÊS                                                     
moRumbi pindenSe

cAmpEonATo SÊnIoR 50 (InÍcIo dE cAmpEonATo)
1ª RodAdA, domInGo (21) dE JunHo - 8h30 

FLamengo X eSTReLa                                                              
VeRa aSSoni - SoCoRRo
aFiZp X FLuminenSe                                                                                                    
aFiZp
SanTa LuZia X pindenSe                                                                               
SanTa LuZia
beLa ViSTa X maRiCÁ                                                                              
b. daS CampinaS
FolGA: independenTe

cAmpEonATo 2ª dIVISão SEmIFInAl (JoGo dE VolTA)
15ª RodAdA, domInGo (21) - 10h30

moReiRa CÉSaR X TeRRa doS ipÊS                                                             
maChadÃo
ReaL CaSToLiRa X FLuminenSe                                                              
SanTa CeCÍLia

cAmpEonATo 1ª dIVISão
2ª RodAdA, domInGo (21) - 15h

cHAVE A
bandeiRanTe X ViLa SÃo joSÉ                                                                   
Tio nÊ - FeiTaL

Sapopemba X a miL poR hoRa                                                                            
aZeRedo

RoSÁRio X CanTaReiRa                                                                                         
RamiRÃo
cHAVE b
aRaReTama X andRada                                                                       
jaRdim ReSende

CaSToLiRa X ReaL eSpeRanÇa                       
TRanFeRido p/ dia 1º/7

aReiÃo X FeRRoViÁRia                                                                                   
SanTa LuZia

A prefeitura de pinda-
monhangaba informa que 
estão esgotadas as vagas 
para a ‘corrida por uma 
Vida Saudável e Sem dro-
gas’. A prova, que encerrará 
as atividades realizadas 
pelo coalizão pinda, acon-
tece no dia 28, a partir das 
9 horas, no estacionamento 
do Shopping pátio pinda.

podem participar atle-
tas nascidos até 1996. As 
inscrições tiveram início no 
dia 15 e as 350 vagas foram 
preenchidas. 

A prova é de 5km e or-
ganizada pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
lazer. Haverá premiação 
para os três primeiros co-
locados.

PRÓXIMAS RODADAS 
DO FUTEBOL AMADOR

Divulgação

Divulgação
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