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Paróquia de São Cristóvão promove 
Festa do Padroeiro no Cidade Nova

A comunidade da Paróquia 
de São Cristóvão, do Cidade 
Nova, realiza a partir desta 
quinta-feira (16) a Festa do Pa-
droeiro, que será aberta com 
novena e missa celebrada pelo 
bispo emérito de Taubaté, dom 
Carmo João Rhoden.

Serão 12 dias de novena 
com missa, passeata, carreata, 
procissão, quermesse e shows. 
Além de celebrações com vários 
padres de Pindamonhangaba, o 
encerramento terá o novo bispo 
diocesano, dom Wilson Luis An-
gotti Filho.                    PÁGINA 3

Pinda é destaque no 
Revelando São Paulo

SEMINÁRIO AUXILIA 
EMPRESÁRIOS 
SOBRE FINANÇAS

O Sebrae vai promover o 
seminário ‘Por Dentro dos Custos, 
Despesas e Preço de Venda’ para 
pessoas jurídicas e físicas de 
Pindamonhangaba no fi nal do 

mês. O evento tem o objetivo de 
auxiliar os futuros e atuais empre-
sários sobre fi nanças e contabili-
dade. As inscrições são gratuitas e 
as vagas são limitadas.

PÁGINA 3 Missa com bispo emérito de Taubaté abre a novena na paróquia do Cidade Nova

Um dos destaques da edição 
deste ano do Festival Revelan-
do São Paulo Vale do Paraíba, 
encerrado no domingo (12), em 
São José dos Campos, foi o ran-
cho tropeiro de Pindamonhan-
gaba, coordenado pelo artista 
plástico Sergio Callipo.

De acordo com ele, que par-
ticipa do festival há 14 anos, a 
tenda com seus produtos foi um 

grande sucesso, especialmente 
com café passado em coador de 
pano, bolos de fubá e de banana 
e o tradicional bolinho caipira.

A família de Callipo ainda fez 
parte da exposição de peças fei-
tas com argila e Pindamonhan-
gaba também participou do fes-
tival com estande de artesanato 
e com a Congada São Benedito.

PÁGINA 3

CIDADE SEDIA 
MARATONA DE 
MONTAIN BIKE

As inscrições para a segunda 
etapa da Ultra MTB Maratona de 
Montain Bike podem ser feitas até 
dia 24 de julho. A prova deve reu-
nir equipes e atletas de vários esta-
dos para disputas dia 26 de julho 
no Parque da Cidade. No circuito, 
o competidor terá vias variadas, 
como estradas de terra, trilhas 
naturais, rock garden, single 
track, e estradas pavimentadas, 
exigindo total atenção dos atletas. 
A competição é dividida por idade 
e sexo e aberta a amadores e pro-
fi ssionais.                        PÁGINA 3Sérgio Callipo no estande de Pindamonhangaba: café passado no coador de pano

CASA TRANSITÓRIA 
PROMOVE NOITE 
DO CALDINHO

PÁGINA 2

‘ZITO’ RECEBE 
DOIS JOGOS DO 
SALONÃO PÁGINA 2
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Aiandra Alves Mariano



E

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO: Odirley Pereira - Mtb 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DITORIAL
PINDAMONHANGABA 15 DE JULHO DE 2015Tribuna do Norte2

* José Valdez de Castro MouraV ANGUARDA LITERÁRIA * O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad 
Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  

Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da 
Universidade de Paris V (Sorbonne)

Divulgação

REFLEXÕES SOBRE O BUDISMO 
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Há vinte e cinco séculos, 
um homem, com observa-
ções intuitivas, prática e 
equilibradas, que aprendeu 
a ver as coisas de maneira 
clara e direta na natureza 
da experiência, passou por 
um fenômeno denominado 
libertação. Ele despertou 
e alcançou a grande liber-
dade da mente. Passou a 
ensinar como conquistá-la. 
Viveu na Índia (em uma 
região ao Norte desse país, 
onde hoje se localiza o Ne-
pal), fi lho único de um rei, 
e chamava-se GAUTAMA, 
conhecido entre nós como 
BUDA. Interessante é notar 
que ele jamais atribuiu a si 
a condição de um ser so-

brenatural, milagreiro, nem 
status de um deus especial, 
mas simplesmente dizia: 
”Estou desperto”.

BUDA passou a ensinar 
aos homens como conse-
guir liberdade de mente, 
estabelecendo uma doutri-
na que não é um sistema 
de crenças, de princípios. É 
uma doutrina de libertação 
do sofrimento humano, so-
frimento esse que é univer-
sal (todos sofremos indis-
tintamente). Daí nasceu o 
BUDISMO que encoraja os 
seres a tomar consciência, 
não consciência de alguma 
coisa em particular, mas, 
consciência em si, estar 
alerta com o que acontece. 

E, assim, compreendemos 
que o BUDISMO diz res-
peito a ver, examinar clara-
mente o mundo, conhecer, 
ao invés de acreditar, que-
rer ou esperar. Ter cora-
gem de examinar os fatos 
e as coisas, sobretudo as 
nossas atividades. O sábio 
BUDA conclama as pessoas 
a saber por si mesmas que 
existem coisas prejudiciais 
e erradas (e, o importante 
é abandoná-las) e coisas 
saudáveis e verdadeiras, 
construtivas que devem ser 
cultivadas e propaladas. O 
importante é que nós, pela 
nossa própria experiência, 
passemos a ver por nós 
mesmos, o que é verda-

deiro, deixando de lado o 
reducionismo do julgamen-
to e da crítica. Estarmos 
dispostos a ver as coisas 
como ela são e não como 
esperamos que elas sejam.  
O BUDISMO é um proces-
so, uma consciência, não é 
um sistema de crenças, é, 
como pontuei, a doutrina 
dos despertos. Ensina-nos 
que os escritos budistas po-
dem nos ajudar, mas, a ver-
dade, a nossa verdade que 
devemos buscar, não reside 
nas palavras de BUDA (nem 
de qualquer profeta), mas o 
encontro com ela devemos 
fazer por nós mesmos, ven-
do por nós mesmos (parece 
ser esse um ponto central do 

BUDISMO), assim como ele, 
o BUDA encontrou a ilumina-
ção quando estava meditan-
do embaixo de uma árvore. 

Refl etir sobre a condi-
ção humana, que a primei-
ra grande verdade da O 
BUDA-DHARMA (doutrina 
dos despertos) nos conduz 
a nossa existência é esse 
descontentamento, essa in-
satisfação (“dharma”) pro-
funda, e que o sofrimento 
que causamos em nós mes-
mos e nos outros (ódio, hu-
milhação, inveja, confl itos, 
etc.) tem origem na nossa 
mente e no nosso coração. 

Portanto, ao admitirmos 
que a nossa insatisfação 
(sofrimento, digamos as-

sim) tem origem em nós, 
na nossa cegueira, no 
nosso orgulho, podemos 
compreendê-la (se quiser-
mos). Ao empreender uma 
viagem ao nosso interior, 
despertando para o aqui e 
agora. Ao procurar enxer-
gar e encarar a realidade, 
com seriedade, ao invés de 
camufl á-la, seja nos blo-
queando, seja buscando 
refúgio ou culpa no outro, 
talvez vivamos um pouco 
melhor. Nós somos a nossa 
autoridade (não podemos 
passá-la para ninguém, 
seja pai, mãe, fi lósofo, pa-
dre ou guru), os responsá-
veis diretos por nossas pa-
lavras a atos.

ERRATA
Na edição de ontem, o sobrenome correto do escritor da Academia 

de Letras, que participou do Sarau de Histórias, é ‘Cavalheiro’.

Sebrae abre inscrições gratuitas 
para seminário sobre fi nanças

CAMPEONATO SUB 13

São Paulo 0 X 5 Fluminense
Maricá 0 X 7 Etna
Ferroviária 3 X 1 Gerezim
Cantareira 2 X 1 Mombaça

CAMPEONATO SUB 17

Jardim Rezende 5 X 1 Cid. Nova
Santos 5 X 0 Ramos
Maricá 0 X 0 Etna
São Paulo 0 X 4 Fluminense
Araretama 3 X 0 Independente
Jardim Regina 2 X 0 Mombaça

CAMPEONATO SÊNIOR 50

Afi zp 1 X 2 Flamengo
Santa Luzia 0 X 4 Estrela
Bela Vista 0 X 3 Fluminense
Independente 4 X 1 Pindense

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO

CHAVE A
Vila S. José 4 X 2 A mil por hora
Sapopemba 1 X 1 Cantareira
Bandeirante 1 X 0 Rosário

CHAVE B 
Andrada 3 X 3 Real Esperança
Castolira 0 X 0 Ferroviária
Araretama 5 X 0 Areião

Nesta quarta Salonão terá 
apenas partidas do Sub 20

Mal foi publicada no Diário Ofi cial da União e 
a Medida Provisória 683, que cria dois fundos que 
servirão para compensar os estados pelas futuras 
mudanças no ICMS – Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, em discussão no Congres-
so, já começa a dar embates entre o que são a favor 
e os contrários às novas alíquotas.

De acordo com o texto, a intenção é unifi car a 
taxa do Imposto em 4% em todo o território nacio-
nal, o que acabaria com a guerra fi scal existente há 
anos no Brasil, pois cada unidade federativa cobra 
um valor, sempre variando entre 8 e 12%.

Para compensar as perdas dos estados, o Go-
verno articula no Congresso a aprovação de outras 
duas matérias sobre ICMS. Uma delas, no Senado, 
é a votação de um projeto que permite ao país repa-
triar dinheiro não declarado à Receita Federal, de 
brasileiros no exterior. Pela proposta, serão cobra-
das multa e impostos na recuperação dos recursos 
e o percentual cobrado será de 35% dos recursos 
não declarados – 17,5% de multa e 17,5% de im-
postos.

Isso, em tese, deve aliviar os cofres estaduais, 
dar um ‘up’ nas receitas e punir os que remetem 
dinheiro ao exterior.

Em um primeiro momento podemos pensar que 
tudo vai funcionar ‘a  mil maravilhas’, entretanto, já 
há no país grupo de empresários e investidores que 
devem pressionar deputados, senadores e o próprio 
governo para ‘amenizar’ as entrelinhas da MP.

Pior que isso, é que já há estados fazendo as con-
tas de quanto isso custará, principalmente os mais 
produtores.

Segundo estimativas iniciais, a repatriação, por 
meio de alíquotas, das remessas fi nanceiras envia-
das ao exterior devem gerar, anualmente, entre 
R$ 25 e R$ 30 bilhões de receita. O valor é baixo  
considerando o que os estados, principalmente os 
maiores produtores, podem arrecadar.

Por outro lado, com o fi m da guerra fi scal, a ten-
dência é que os estados com maior potencial tecno-
lógico, industrial, mão de obra qualifi cada e infra-
estrutura venham a ter mais benefícios.

Onde essa história toda vai chegar, ainda não 
sabemos. De certo é que há muito a se discutir e 
negociar.

Parece boa

Governo quer repatriar 
dinheiro no exterior para 
cobrir perdas com ICMS

Pindamonhangaba vai 
receber o seminário sobre 
fi nanças: “Por Dentro dos 
Custos, Despesas e Pre-
ço de Venda”, ministrado 
pelo consultor do Sebrae, 
Marcos Paulo, no auditó-
rio da Acip - Associação 
Comercial e Industrial.

O evento acontece dia 
27 deste mês, das 14 às 
16h30, e é gratuito. O obje-
tivo é mostrar ferramentas 
aos empresários a fi m de 
auxiliar a parte fi nanceira 
do empreendimento. 

Qualquer pessoa jurí-
dica pode participar do se-
minário, que oferece até 30 
vagas, sendo três delas des-
tinadas às pessoas físicas. 
As inscrições podem ser fei-

tas até o dia 24, no posto do 
Sebrae ou pelo telefone: (12) 
3642-9744 (falar com Silva-
na ou Walter). A Acip está 

localizada na rua Deputado 
Claro César, 44, centro de 
Pindamonhangaba. E o Se-
brae na avenida Albuquer-

que Lins, 138, no bairro São 
Benedito. O evento tem o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Noite do Caldinho na Casa Transitória
A Casa Transitória Fa-

biano de Cristo realiza no 
sábado (18), a partir das 
20 horas, e domingo (19), 
a partir das 19 horas,  a 
13ª edição da ‘Noite do 
Caldinho’. Serão servidos 
mais de 10 tipos de caldos 
com acompanhamentos. 
O valor do ingresso an-

tecipado é de R$ 20 por 
pessoa. Crianças até cin-
co anos não pagam e de 
seis a 10 pagam metade. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos na Casa Tran-
sitória (rua Guaratingue-
tá, 555, Crispim). Mais 
informações pelo telefone 
3642-6277.

A 16ª rodada do Fu-
tebol de Salão será dis-
putada hoje, pelos times 
do Sub 20, no Centro 
Esportivo José Ely Mi-

randa (Zito). Às 19h30 
o jogo é entre Indepen-
dente e Santa Cecília, e 
às 20h30, entre Serrote 
e Corinthians Futsal.

Divulgação

RESULTADOS DOS JOGOS DO ÚLTIMO 
FINAL DE SEMANA PELOS CAMPEONATOS 

DE FUTEBOL DA CIDADE:
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Cidade
Rancho de Pinda é destaque no 
Revelando SP Vale do Paraíba 

AiAndrA Alves MAriAno
***

o rancho tropeiro de 
Pindamonhangaba foi um 
dos destaques da edição 
2015 do Festival reve-
lando são Paulo vale do 
Paraíba, que terminou no 
último domingo (12), em 
são José dos Campos.

Coordenado pelo artis-
ta plástico sergio Callipo, 
o rancho existe no festival 

desde a primeira edição, 
há 14 anos e oferece café 
passado em coador de 
pano, bolos de fubá e de 
banana e o tradicional bo-
linho caipira.

em cinco dias de festa, 
Callipo conta que coou 50 
quilos de café, para aten-
der aos visitantes. Jun-
tamente com três fami-
liares, o artista preparou, 
em cada dia de festa, oito 

assadeiras de bolo, uma 
média de 230 fatias dia-
riamente, além do bolinho 
caipira, que ele perdeu as 
contas de quantos fo-
ram feitos. “A gente não 
para. Um enrola o boli-
nho, o outro frita, o ou-
tro assa os bolos, outro 
côa o café e todos nós 
atendemos os clientes”, 
explicou  Callipo.

Apesar de cansativo, 

o evento alegra a família. 
“Fazemos parte do re-
velando desde quando o 
festival começou e temos 
muito amor. Meus filhos 
eram muito jovens e já 
vinham me acompanhar, 
como fazem até hoje. 
É uma alegria poder 
mostrar um pouco das 
nossas tradições nestes 
dias de festival”, ressal-
tou Callipo.

16/7 – Quinta-feira
19h – Terço e missa de abertura da novena e festa
Celebrante: Dom Carmo João Rhoden, SCJ
21 às 6h – Vigília Eucarística

17/7 – Sexta-feira
18h – procissão saindo do Salão dos Vicentinos (rua Suza-
no,60 – Cidade nova), em direção a matriz São Cristóvão
19h – Terço e missa
Celebrante: pe. Álvaro mantovani (pe. Tequinho)
participação Especial: Comunidade matriz – pastoral da 
Família

18/7 – Sábado
18h30 – Terço e missa
Celebrante: pe. Samuel José de Carvalho, OCS
participação Especial: Comunidade nossa Senhora da ajuda 
(Jd. Regina) – pastoral Catequética e Coroinhas

19/7 – Domingo
14h – Show de prêmios
18h30 – Terço e missa
Celebrante: pe. José adalberto Vanzella
participação Especial: Comunidade nossa Senhora Rosa 
mística (goiabal e Lago azul) – movimento Vicentinos e 
Comunidade Caja

20/7 – Segunda-feira
19h – Terço e missa
Celebrante: pe. Diogo gouveia da Silva, OCS
participação Especial: Comunidade São paulo apóstolo 
(Feital e Vista alegre) – movimento Legião de maria e mãe 
Rainha

21/7 – Terça-feira
15h – Terço, missa e benção aos Enfermos
19h – Terço e missa
Celebrante: pe. Sergio Henrique aparecido Cardoso, OCS
participação Especial: Comunidade Divino Espírito Santo 
(maricá) – pastoral da Saúde e agentes da Saúde
 
22/7 – Quarta-feira
19h – Terço e missa
Celebrante: pe. Rafael Ângelo de Carvalho, OCS
participação Especial: Comunidade Santa Cecília (Santa 
Cecília) – Renovação Carismática Católica

23/7 – Quinta-feira
15h – Hora Santa Vocacional
19h – Terço e missa
Celebrante: pe. José Roberto Rosa, OCS
participação Especial: Todas as Comunidades – Religio-
sos(as), irmandade do Santíssimo e Comunidade alicerce

24/7 – Sexta-feira
19h – Terço e missa pagodeira
Celebrante: pe. antonio Carlos gonçalves
participação Especial: Comunidade Santíssima Trindade 
(Delta, beta e Campininha) – Setor Juventude e acólitos
*após a missa Cristoteca com o DJ Rodrigo melo

25/7 – Sábado
8h às 13h – Feira da Saúde – ação Social
18h30 – Terço e missa
Celebrante: pe. Carlos miranda
participação Especial: Comunidade nossa Senhora apare-
cida (Campinas e Shangri-lá) – 3ª idade e Caminhoneiros 
benção aos avós e a todos os caminhoneiros

26/7 – Domingo
9h – Carreata
Trajeto: saindo da rotatória do João do pulo na av. nossa 
Senhora do bom Sucesso, seguindo pelo anel Viário até a 
rodovia manoel César Ribeiro, av. gastão Vidigal e av. Rio 
de Janeiro com destino a paróquia São Cristóvão
10h30 – Terço e missa
Celebrante: Dom Wilson Luís angotti Filho
participação Especial: Toda a paróquia
12h – almoço
14h – Tradicional leilão
19h – Terço e missa Solene (sertaneja)
Celebrante: pe. geraldo Lelis de andrade, OCS

30/7 – Quinta-feira
19h – Terço e missa em ação de graças pela novena e 
festa de São Cristóvão (confraternização)
Celebrante: mons. marco Eduardo Jacob Silva
Durante os dias da Novena a Igreja ficará aberta nos 
seguintes horários: 8 às 12h e das 13 às 21h
Haverá shows nos dias: dias 19, 20 26 e 27
mais informações pelo site www.psaocristovao.com.br, tele-
fone (12) 3648-1336 ou no email: contato@psaocristovao.
com.br. a paróquia está localizada na avenida manoel César 
Ribeiro, 4.851, bairro Cidade nova, pindamonhangaba

Cidade vai sediar Maratona de 
Montain Bike e inscrições estão abertas

AiAndrA Alves MAriAno
***

estão abertas, até o dia 
24 de julho, as inscrições 
para a segunda etapa da 
Ultra MTB Maratona de 
Montain Bike, a corrida 
de aventura que vai acon-
tecer no Parque da Cida-
de, em Pindamonhanga-
ba, dia 26 de julho.

A equipe que organiza 
a prova já está preparando 
todo o campo de provas 
para atender aos atletas 
que virão de várias partes 
do estado.

o circuito de prova 
passará por todo o tipo de 
via, como estradas de ter-
ra, trilhas naturais, rock 
garden, single track, pro-
priedades particulares e 
estradas pavimentadas, 
exigindo total atenção dos 
atletas.

no dia da prova, have-
rá três níveis de percurso, 
de acordo com a experi-
ência dos participantes: 

o Pró, considerado de ní-
vel difícil e indicado para 
atletas experientes que já 
praticam a modalidade; o 
sport, de nível moderado,  
indicado para quem prati-
ca atividade física regular-
mente; e light, que é o per-
curso recomendado para 
quem está iniciando no 
esporte, sem muita expe-
riência técnica. Mais curto, 
esse percurso também exi-
ge certo condicionamento 
físico e é ideal que o atleta  
pratique atividade física 
com regularidade.

Todos os percursos te-
rão subdivisões de catego-
rias, em masculino e femi-
nino e divisão por idade.

Cada categoria terá um 
horário de largada, mas 
o horário de início das 
provas será às 8 horas. A 
entrega do kit atleta será 
feita na véspera do evento.

As inscrições custam 
r$ 100 e podem ser feitas 
até o dia 24 de julho, pelo 
site http://ultramtb.blo-
gspot.com, onde também 
se encontram mais infor-
mações sobre a corrida.

Queima de cerâmica e barro
Além do rancho, a família também participa da festa com um estande de artes 

plásticas. No local, Felipe, filho de Callipo, expõe e produz peças feitas em argila. 
Neste ano, no primeiro dia do festival, pai e filho participaram da queima das 
peças. Tradição em algumas cidades paulistanas, a queima da cerâmica e aber-
tura do forno faz parte da vida de muitos artesãos. “Foi a primeira vez que houve 
a queima do barro no festival. Vários artistas se reuniram à noite e enquanto as 
peças eram queimadas no forno, fizemos uma grande confraternização”, contou. 
O público também pode vivenciar e compartilhar as etapas e processo na constru-
ção de peças feitas de barro.

Pindamonhangaba também participou do festival com um estande de artesa-
nato e com a Congada São Benedito, que fez parte do Encontro de Congada, que 
reuniu 30 grupos de congada e moçambique de diversas regiões do Estado, no 
domingo. 

A próxima edição do festival acontece em setembro, em Valinhos, e os artistas 
de Pinda também participarão.

ParóQuia São 
CriSTóvão Promove 
feSTa no CiDaDe nova

A Paróquia são Cris-
tóvão, no Cidade nova, 
iniciará a 30º novena e 
Festa em louvor ao seu 
padroeiro na quinta-
feira (16), a partir das 
19 horas, com terço e a 
missa de abertura cele-
brada pelo bispo emé-
rito dom Carmo João 
rhoden. serão 12 dias 
de novena, com quer-
messe todos os dias. o 

encerramento será no 
dia 26, com carreata às 
9 horas, saindo da rota-
tória do ‘João do Pulo’ 
(entrada da cidade) até 
a paróquia de são Cris-
tóvão. na chegada, será 
celebrada missa pelo 
bispo diocesano dom 
Wilson luís Angotti Fi-
lho.

no dia 30, haverá 
missa em ação de graças 

e confraternização, às 19 
horas, pelo monsenhor  
Marco eduardo Jacob 
Filho (padre Marqui-
nhos).

A festa organizada 
pela paróquia tem a su-
pervisão do pároco Ge-
raldo lelis de Andrade, 
que conta com auxilio 
do vigário Adriano José 
Cruzeiro e do diácono 
elias Tarciso dos reis.

Confira a programação

Bolinho caipira servido na barraca de Pinda

Aiandra Alves Mariano

Grupo de Congada São Benedito também representou a cidade

Sérgio Callipo na barraca do rancho tropeiro de Pindamonhangaba

Organizadores acertam detalhes do percurso

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

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
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Fale com o vereador Mart im Cesar:
Gabinete:  Tels .  (12)  3644 2271 ou 3644 2272
e-mail:  mart imcesar@camarapinda.sp.gov.br
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou na 
Sessão do último dia 06 de 
julho o Requerimento de 
nº 1077/2015, ao Executi-
vo Municipal, com cópia 
à Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, 
solicitando com urgência 
a ampliação da ilumina-
ção pública nas avenidas 
Professor Manoel César 
Ribeiro e Vereador Abel 
Fabrício Dias.

Considerando a impor-
tância que possuem essas 
duas avenidas dentro de 
nosso município e que 
hoje ambas se encontram 
dup l i cadas ,  f azendo  a 
ligação da região central 
aos importantes bairros de 

Professor Osvaldo 
protocola pedido referente 
a iluminação pública

nossa cidade.
O vereador Professor 

Osvaldo ressalta em sua 
fala que após a duplica-
ção da avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, que 
liga o centro aos bairros da 
Zona Leste e da avenida Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 
que liga o centro ao Sub-
distrito de Moreira César, 
a iluminação só contempla 
uma das mãos, deixando 
o outro lado das pistas 
onde foram construídas 
as ciclovias usadas pelos 
munícipes, totalmente às 
escuras. Diante deste fato 
e de diversas reclamações 
feitas pelos usuários, o 
vereador fez esse pedido 
jun to  à  Adminis t ração  
Municipal.

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

O vereador Ro-
derley Miotto (PSDB) 
quando iniciou seu 
mandato recebeu vá-
rios pedidos de mu-
nícipes e atletas, para 
melhorias bem como 
reforma do Ginásio de 
Esportes Manoel Cé-
sar Ribeiro – “Quadra 
Coberta”, que através 
de Requerimento, o 
vereador enviou a 
solicitação ao Prefeito 
Vito Ardito.

O vereador Roderley Miotto 
vem cobrando da Administração 
Municipal, através da Secretaria de 
Esportes informações com relação 
ao inicio das obras nesta quadra, 
já que a verba liberada para tal 
serviço passou pela Casa de Leis 
em abril de 2013.

Após o envio de vários re-
querimentos pedindo explicações 
sobre a demora e a previsão para o 
início das obras, as mesmas foram 
iniciadas e o vereador recebeu o 
ofício 262/2015, de 04 de março 
de 2015, do Gabinete do Prefeito, 
em resposta ao seu Requerimento 
181/2015, sobre o andamento 
das obras do Ginásio de Esportes 
Manoel César Ribeiro - Quadra 
Coberta, que, de acordo com a 
correspondência, na época estava 
com 20% dos serviços realizados e 
a previsão de término era em 08 de 
julho, porém o vereador ao passar 
pelo local constatou que as obras 
estão paralisadas.

Com isso, o vereador Roderley 
Miotto, na Sessão do último dia 6 
de julho encaminhou o Requeri-
mento nº 1116/2015, ao Prefeito, 
com cópia ao Secretário de Obras 

Roderley Miotto pede 
informações sobre obras de 
reforma da Quadra Coberta

e Planejamento, pedindo novas 
informações sobre o andamento 
das obras da Quadra Coberta.

Com investimento previsto de 
R$ 1.180.006,29, seriam realizadas 
melhorias na parte interna como 
reforma dos vestiários, banheiros, 
salas de depósito e a troca de piso 
das áreas externas. Todo o telhado 
seria removido e refeito, e na área 
externa seria feita a ampliação e 
a construção de um galpão nos 
fundos da quadra.

“Quero mais uma vez agrade-
cer ao Prefeito Vito pelas obras 
de recuperação, reforma e revita-
lização da nossa querida Quadra 
Coberta, de extrema importância 
para nossa cidade e para o espor-
te, por se tratar ainda da primeira 
quadra coberta da cidade, daí nosso 
carinho especial, mas não posso 
deixar de manifestar meu descon-
tentamento pela paralisação das 
obras, os esportistas nos cobram 
e também pedem uma imediata 
solução para sua continuidade. 
Pedimos ao Prefeito todo empenho 
da Administração para a conclusão 
da mesma”, destaca o vereador 
Roderley Miotto.

Vereador ricardo Piorino

Vereador roderley Miotto

Durante esta semana, o ve-
reador Ricardo Piorino (PDT) 
esteve percorrendo os bairros 
da Zona Leste do município 
e realizou reuniões com as 
principais lideranças.

Segundo Piorino, dentre as 
reivindicações apresentadas, 
destacou-se o incômodo do 
mato alto nas praças públicas 
e adjacências, bem como a 
necessidade de reparos nos 
campos de futebol, princi-
palmente nos bairros Jardim 
Maricá e Santa Cecília.

“Estamos encaminhando 
requerimento ao departamen-
to competente da Adminis-
tração Municipal para que os 
reclamos seja atendidos o mais 
rápido possível”, esclareceu o 
vereador.

Sempre atuante e par-
ticipativo, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi 
(PR) reiterou à atual Ad-
ministração e seus órgãos 
competentes,  durante a 
sessão ordinária da Câ-
mara dos Vereadores, o 
pedido de urgentes estudos 
e providências para a con-
tratação de maior número 
de médicos e a realização 
de diversas melhorias na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro dos Oli-
veiras.

Entre as reivindicações 
do vereador Dr. Marcos 
Aurélio estão: aparelho de 
inalação; mesas e cadeiras 
para os médicos e agentes 
comunitários; cadeira para 

Dr. Marcos Aurélio reitera 
pedido de mais médicos e 
melhorias para UBS das Oliveiras
Em sua constantE luta pEla mElhoria da saúdE dos 

pindamonhangabEnsEs, vErEador rEivindica mais 
médicos E EquipamEntos para dar maior 
tranquilidadE aos moradorEs do bairro

soroterapia e uma balança, 
pois a atual está quebrada. 
Na  sala do dentista e do 
médico, o vereador quer 
que a Administração anali-
se a possibilidade de colo-
cação de ventiladores para 
conforto dos profissionais 
e pacientes.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio ressalta que “a 
manutenção da UBS do 
bairro das Oliveiras é de 
grande importância para 
as pessoas, pois um local 
de atendimento médico nas 
proximidades de nossas 
casas é fundamental para a 
qualidade de vida e bem-es-
tar. Por isso, continuamos 
nossa missão de priorizar a 
saúde da população”.

Vereador dr. Marcos aurél io

Martim Cesar reitera 
pedido de instalação de uma 
AMI na Quadra Coberta

Ricardo Piorino solicita 
melhorias nos bairros Jardim 
Maricá e Santa Cecília

“moradorEs apontam a nEcEssidadE 
dE cuidados nas praças públicas

 E campos dE futEbol”

Feital/Vista Alegre
A comunidade local tem 

reclamado muito do abandono 
do campo de futebol da equi-
pe do E.C.Cantareira, o qual 
necessita de diversos reparos. 
“Trata-se de um problema 
antigo, que também precisa 
ser solucionado”, comentou 
Piorino.

Segundo o vereador, outra 
questão que chama muito a 
atenção é a reclamação da 
falta de iluminação em diver-
sos pontos do bairro. “A falta 
de iluminação tornou-se um 
problema crônico na cidade, 
razão pela qual, estamos 
cobrando semanalmente da 
Administração uma postura 
mais incisiva”, finalizou Ri-
cardo Piorino.

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

O Projeto de Lei 97/2015, de autoria do Poder Executivo, 
que “cria vagas e função na Secretaria de Educação e Cultura, 
dentro da Estrutura Administrativa da Prefeitura”, foi aprovado 
por unanimidade pelos vereadores por ocasião da 25ª Sessão 
Ordinária, ocorrida no último dia 13 de julho, que contou com 
apenas este projeto na sua Ordem do Dia.

De acordo com o projeto enviado pelo prefeito, com a 
demanda de mais classes na rede municipal de educação, há a 
necessidade e a previsão de novas unidades escolares a serem 
inauguradas, sendo necessária a aprovação do Legislativo para 
a criação de novas vagas e funções.

Foi instituída a função de Gestor de Projetos Especiais da 
Educação , com quatro vagas, que vão atender aos Projetos 
NAP – Nucleo de Apoio Psicopedagógico, Casa Verde e Brin-
quedoteca; no mesmo projeto, foram ampliadas as vagas de 
Gestor de Unidade Escolar de Educação Básica e de Gestor 
Regional de Educação Básica, sendo que todas deverão ser 
preenchidas por professores da Rede Municipal de Ensino, que 
farão uma prova classificatória e prova de titularidade, para 
posteriormente serem aprovadas pelo prefeito.

Recesso Parlamentar
Com esta Sessão, foi encerrado o primeiro semestre Le-

gislativo, que entra em recesso parlamentar a partir do dia 15 
de julho. As sessões ordinárias foram interrompidas, porém 
os trabalhos legislativos continuam já que a Câmara de Vere-
adores atende normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30. Os gabinetes ficam à disposição 
da população, com atendimento tanto através dos assessores, 
bem como dos vereadores.

Próxima Sessão Ordinária
A próxima Sessão Ordinária, a 26ª Sessão, será realizada na 

primeira segunda-feira de agosto, dia 03, partir das 18 horas. 
O plenário “Francisco Romano de Oliveira” está localizado 
na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Loteamento Real Ville, 
Mombaça. A sessão é aberta à população e poderá, ainda, ser 
acompanhada através da transmissão “ao vivo” pela internet 
no portal www.camarapinda.sp.gov.br e no canal 04 (digital) 
da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

O vereador 
Martim Cesar 
reitera pedido 
de providên-
cias ao Pre-
feito Vito Ar-
dito, junto ao 
departamento 
competen te 
para que sejam 
feitos estudos 
visando a ins-
talação de uma 
AMI – Acade-
mia da Melhor 
Idade, na Pra-
ça Marechal 
Humberto de Alencar Castelo 
Branco, no bairro Chácara da 
Galega, “Quadra Coberta”.  O 
vereador justifica seu pedido 
no fato que a referida praça 
tem uma dimensão razoável 
para implantação de uma 
AMI - Academia da Melhor 
Idade, além de ser bem arbo-
rizada o que favorece a prática 
esportiva promovendo uma 
melhor qualidade de vida aos 
moradores e esportistas.

Poda de Árvore
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito Vito 
Ardito é de providências para 
que seja realizada a poda da 
árvore localizada na esquina 
das ruas Francisca Bicudo de 
Mello com a Manoel Cem-
branelli, na altura do nº 460, 
no bairro Chácara da Galega, 
“Quadra Coberta”. Segundo o 
vereador, a mesma encontra-
se com os galhos entrelaçados 
na rede de energia elétrica, co-
locando em risco a segurança 

dos moradores do local.
Revitalização da Estrada 
Municipal Sebastião 
Vieira Machado
O vereador Martim Cesar 

reitera ao Prefeito Vito Ar-
dito, providências para que 
seja revitalizada a Estrada 
Municipal Sebastião Vieira 
Machado, localizada no bair-
ro do Socorro, que se inicia 
na rotatória do Loteamento 
Colonial Village, margeando 
o Loteamento Parque Lago 
Azul e o Distrito Industrial 
da Dutra, saindo em frente ao 
posto de combustível Amaral.

O vereador Martim Cesar 
justifica seu pedido que a refe-
rida via encontra-se sem qual-
quer benfeitoria, necessitando 
de uma melhor infraestrutura, 
como asfalto, guias e sarjetas, 
iluminação pública, água e 
esgoto e ciclovia, a fim de 
proporcionar mais segurança 
e promover uma nova opção 
de acesso a Via Dutra.

Vereador MartiM cesar

ampliação dE classEs motivou aumEnto dE 16 
vagas dE gEstor dE unidadEs Educacionais na 

sEcrEtaria dE Educação, funçõEs sErão 
prEEnchidas dEntrE os profEssorEs EfEtivos da 

rEdE municipal dE Ensino

Projeto do Executivo que 
cria vagas e funções na 

Educação é aprovado por 
unanimidade
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Processo 0002499.39-2007.8.26.0445 3º oficio ( FIROKO NAGASAWA e outros)
EDITAL DE CITAÇÃO de TARCILIA MOREIRA e de terceiros incertos e não sabidos e que possam 
se interessar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 0002499.39-2007.8.26.0445 Cartório 
do 3º Ofício desta Comarca em resumo como segue: O Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA 
DE SENA, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou 
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n. 
0002499.39.2007.8.26.0445, movido por FIROKO NAGASAWA e outros o seguinte imóvel: “Com 
inicio no ponto 1 situado a 19,88m da confluência da R. Sgt. Nevio Baracho dos Santos com a Rua 
Dr. Jorge Machado e a 110,60m da R. Dr.. Rodrigo Romeiro. Deste segue no rumo 87º03’56” SE 
uma extensão de 17,25m até o ponto 2 , confrontando neste trecho com a R. Sgt Nevio Barachodos 
Santos, deste com ângulo interno de 159º19’32” segue rumo 72º39’14”NE uma extensão de 1,90m 
até o ponto 3, deste segue com um ângulo interno de 155º001’06” segue rumo 46º50’35” NE 
uma extensão de 1,23m até o ponto 4 confrontando nestes dois trechos com a confluência da 
Sgt Nevio Baracho dos Santos com a R. Dr. Jorge Machado, deste ponto com um ângulo interno 
de 136º57’45” segue rumo 04º14’27”NE uma extensão de 33,55m até o ponto 5 que fica distante 
35,00m da esquina Augustin San Martin, confrontando neste trecho com a R.Dr Jorge Machado, 
deste ponto com ângulo interno de 88º58147” segue rumo 86º46’46”NW uma extensão de 19,85m 
até o ponto 6, confrontando com o lote 130 de Yoneco Ionemoto, Paulo Renato Ionemoto,Regina 
Celia Ionemoto, Lucia Helena Ionemoto e Alexandre Henrique Ionemoto onde existe construído os 
prédios 90,94,98,102 e 106 – M- 16111 e com lote 131 de propriedade de TARCILA MOREIRA, onde 
existe construído o prédio n. 268 da Rua Augustin San Martin, do ponto 6 com ângulo interno de 
91º01’13” segue rumo 04º14’27”SW uma extensão de 35,20m até o ponto1 inicio desta descrição 
formando um ângulo interno de 88º41’37”, confrontando com lote 127 de Osmar de Oliveira Damas 
e Roseane Rodrigues Machado Damas, onde existe construído o prédio n. 245 da R. Sgto. Nevio 
Baracho dos Santos  com M 10.861, encerrando a área de 696,10m2.

Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena - Juiz de Direito – 3º Ofício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 043/2015
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 PPRP nº. 43/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura”, 
com encerramento dia 29/07/15 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, 14 de julho de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 111/2015
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 PPRP nº. 111/15, referente à “Aquisição gêneros 
alimentícios congelados para alimentação escolar, conforme termo de referência”, com encerramento dia 
28/07/15 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, 14 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 122/2015
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. 122/15, referente à “Contratação de meio de 
hospedagem para acomodação de jurados e integrantes dos grupos teatrais que participação do FESTE – 
Festival de Teatro”, com encerramento dia 28/07/15 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, 14 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 124/2015
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. 124/15, referente à “Aquisição dos equipamentos 
(Módulo de Ar Medicinal e Módulo de Vácuo), atendendo as normas estabelecidas, incluindo instalação para 
adequação do Pronto Atendimento Infantil”, com encerramento dia 29/07/15 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, 14 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 155/2015
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. 155/15, referente à “Contratação de empresa 
especializada na realização de serviços de exames de mamografia, pelo período de 12 (doze) meses”, 
com encerramento dia 27/07/15 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, 14 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  23/07/2015 às 15:00 horas

BIÓLOGO

6º ANA PATRICIA MAFALDA FONSECA
RUA DONA JULIA ALVES VIEIRA, 69 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-080

7º HELOISA HELENA DE PAULA
RUA JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO, 126 – SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-120

8º DANIELLE DUARTE
RUA JOSÉ ALVARENGA ORTIZ, 220 – VILA ALBINA
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-400

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  23/07/2015 às 14:00 horas
ENFERMEIRO DO PSF
12º NAYARA DE OLIVEIRA SILVA
RUA VIRGINIO DIAS, 151 – SÃO VICENTE
ITAJUBÁ – MG
CEP 37502-026

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A Secretaria de Saúde e Assistência Social, através do Departamento de Assistência Social comunica 
às Organizações da Sociedade Civil devidamente constituídas e organizadas, inscritas em Conselho 
Municipal de Assistência Social, que realizará processo de seleção de projeto a ser financiado com recursos 
subsidiados do Fundo Municipal de Assistência Social, verba Federal, no valor de R$ 78.000,00/ano, 
conforme descrito abaixo:

1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projeto a ser financiado com recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social - verba federal.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes. A proposta será 
analisada e avaliada pelo Departamento de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social 
e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.
2 - DO PROJETO
2.1 – Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de atuação a Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade e estar em conformidade com os serviços elencados na Resolução CNAS 
nº109 de 11 de novembro de 2009, a saber:
2.1.1.  As propostas deverão ter como finalidade o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS.
DESCRIÇÃO: Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 
anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares 
rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação. O atendimento 
deve apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social 
e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema 
de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve 
contar com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia (administração 
financeira e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento 
para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas. 
Sempre que possível, a definição dos moradores da república ocorrerá de forma participativa entre estes 
e a equipe técnica, de modo que, na composição dos grupos, sejam respeitados afinidades e vínculos 
previamente construídos. Assim como nos demais equipamentos da rede socioassistencial, as edificações 
utilizadas no serviço de república deverão respeitar as normas de acessibilidade, de maneira a possibilitar 
a inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com a demanda local, devem ser desenvolvidos serviços 
de acolhimento em república para diferentes segmentos, os quais devem ser adaptados às demandas e 
necessidades específicas do público a que se destina. Possuir tempo de permanência limitado, podendo 
ser reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o profissional de 
referência. As repúblicas devem ser organizadas em unidades femininas e unidades masculinas. 
OBJETIVOS:
- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência;
- Preparar os usuários para o alcance da autossustentação;
- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais;
- Promover o acesso à rede de políticas públicas.
AMBIENTE FÍSICO NECESSÁRIO: Moradia subsidiada; endereço de referência; condições de repouso; 
espaço de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e secagem de roupas; banho e higiene pessoal; 
vestuário e pertences, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT.
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS: Material permanente e material de consumo necessário para 
o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, 
roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, 
brinquedos, entre outros.
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS.
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida/Recepção, em condições de dignidade, com 
identidade, integridade e história de vida preservadas; escuta; construção de plano individual e/ou familiar 
de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estímulo ao convívio grupal e social; 
estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; protocolos; acompanhamento 
e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contrarreferência; elaboração de relatórios 
e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa 
de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da 
vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; mobilização 
para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços 
de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. Acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade, 
segurança e conforto para cuidados pessoais e repouso; e assegurado convívio comunitário e social. Ser 
informado sobre direitos, serviços, acessos e responsabilidades para desenvolver capacidades e fazer 
escolhas com independência e autonomia.
2.1.2. FORMAS DE ATENDIMENTO A DEMANDA:
- Por encaminhamento de agentes institucionais do Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Por encaminhamentos do CREAS, demais serviços socioassistenciais e/ou de outras políticas públicas;
- Demanda espontânea.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas)
ABRANGÊNCIA: Municipal.
2.1.3. IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
2.1.3.1 - Redução da presença de jovens, adultos e idosos em situação de abandono, de vulnerabilidade, 
risco pessoal e social e sem condições de moradia;
2.1.3.2 - Construção da autonomia.
2.2 – PÚBLICO ALVO: ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS 
Pessoas adultas do sexo masculino com vivência de rua em fase de reinserção social, que estejam em 
processo de restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia. 
2.2.1. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual 
período.
2.2.2. META DE ATENDIMENTO: 1 coletivo de 25 pessoas adultas.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e 
demais legislações pertinentes; 
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização para executar o projeto, devendo o proponente 
apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto em 
questão;
III - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do mesmo no 
projeto;
IV - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
4 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. O prazo para a apresentação de propostas: de 16 a 31 de julho de 2015.
4.2. Deverá ser encaminhada através do setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400  – Centro –Pindamonhangaba – SP. CEP 12.420-010, das 8h às 17h.
4.3. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do ANEXO I deste Edital.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. A proposta deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a apreciação da proposta de 
execução do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao período de execução de 12 meses; 
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
6 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes documentos para a 
celebração do contrato:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração de contrato para 
o atendimento a que se propõe;
II – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
III - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a praticar atos em 
seu nome, que assinará o contrato); 
IV - Certificado de Utilidade Pública;
V - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os recolhimentos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do site: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/
FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
VI - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da entidade com a 
Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.
asp?Tipo=1;
VII - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os 
recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.dataprev.
gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da entidade com o 
Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;
IX - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
X – Cópia do Estatuto da Entidade registrado em cartório;
XI - Ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório;
XII - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se encontra em 
situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal direta ou indireta;
XIII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se encontram no efetivo 
exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba;
XIV - Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do contador e assinado pelo representante 
legal da Entidade);
XV - Nº. da conta-corrente, aberta exclusivamente para depósito do repasse público em banco oficial (Caixa 
Federal ou Banco do Brasil).

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.
Carlos Adriano Ferreira Alves
Diretor do Departamento de Assistência Social em Exercício

ANEXO I

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE
a) Razão social, endereço, telefone, email.
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
a) Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, período do mandato.
3. HISTÓRICO DA PROPONENTE
a) Apresentar um breve histórico relacionando: criação, finalidades, percurso ligado à área social. 
b) Informar o perfil financeiro: recursos próprios atuais com base no balanço do ano anterior e 
relacionar parcerias atuais que apoiam financeiramente a organização e/ou outras formas de captação de 
recursos.
c) Demais ações e projetos desenvolvidos pela organização. 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
a) Nome do projeto
b) Apresentação do projeto
i. Informar de forma clara e objetiva, resumidamente em que consiste a proposta;
c) Período de execução
5. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO
a) Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço, telefone.
6. JUSTIFICATIVA
 Justificar a importância de se contratar a proposta apresentada, caracterizando os interesses 
recíprocos, sociais e os resultados esperados. 
7. OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta apresentada)
9. PLANO DE AÇÃO
a) Deve descrever o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos (geral e específico). Como 
serão realizadas as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a e execução 
da proposta.
b) Informar o cronograma de atividades, prazo, periodicidade, responsáveis por cada ação 
operacional.
c) METAS (quadro).

10. AVALIAÇÃO
a) Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto;
b) Destacar os procedimentos necessários para a avaliação, os responsáveis por cada 
procedimento, a periodicidade da aplicação dos instrumentos utilizados (reuniões, formulários, 
entrevistas, dinâmicas)
11. INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
12. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO PROPOSTA

* ENCARGOS SOCIAIS – INSS, FGTS, PIS 13º, FÉRIAS, AVISO PRÉVIO, RESCISÕES

13. CONTRAPARTIDA A SER OFERECIDA
a) Poderá ser física, financeira e/ou humana.
b) Mensurar.
14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

15. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da organização, DECLARO, para fins de prova junto à 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas 
nos orçamentos deste poder, na forma deste plano de trabalho. 

DESTA FORMA, PEDE DEFERIMENTO

 ___________________________                        _______________________
         LOCAL E DATA                                                          PROPONENTE

EDITAL DE INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE MARIA DIRCE LEMES, REQUERIDO POR ANGELITA LEMES MODESTO - PROCESSO 
Nº4000114-40.2013.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/05/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DIRCE LEMES, RG N.º 
30.780.161-7, CPF 254.773.738-81, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, 
o(a) Sr(a). ANGELITA LEMES MODESTO RG N.º 21.290.552, CPF 081.148.918-31. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de julho de 2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 227/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr MARCELO VALDIR DE ALMEIDA, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA. Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito 
no município sob as sigla NE12.11.07.025.000, LOTE 30, QUADRA 01,  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. Caso não seja efetuada a limpeza, a multa será cominada em dobro, devido 
a reincidência desta notificação. Em atendimento e conformidade com o artigo 8º e 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.806, DE 08 DE JULHO DE 2015.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção e celebrar convênio com as entidades que especifica.
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 conceder subvenção e celebrar convênio com as entidades 
sociais, sem fins lucrativos, elencadas abaixo, oriundas de  desta Lei, oriundas de recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS e do Fundo Municipal do Idoso – FMI:

Entidade Valor Ficha Verba
Lar Irmã Terezinha R$162.227,87 641 FMAS/Convênio

Lar São Vicente de Paulo R$103.818,55 641 FMAS/Convênio

Lar Irmã Terezinha R$32.900,00 533 FMI/Subvenção

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 a subvenção à entidade.
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 despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de verbas consignadas no orçamento vigente, 
ficando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se necessário.
Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura de 
crédito adicional suplementar e especial são: 

- 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.01 ficha 641; 
- 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.90.18.00.01 ficha 502; e
- 01.14.31.08.241.0019.2002.3.3.50.43.00.03 ficha 533.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho 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 08 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.490, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Leandro Aleixo da Silva, escriturário, para substituir o Sr. Eduardo Kogempa da 
Costa, assessor de gabinete, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 29 de 
junho a 12 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.491, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Engº José Ricardo Pereira de Morais, Diretor do Departamento de Projetos e Obras 
Públicas, para substituir o Arq. Jorge Ricardo Baruki Samahá, Secretário de Planejamento, durante o 
período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 13 a 22 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.492, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Carlos Adriano Ferreira Alves, assistente social, para substituir a 
Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, Diretora do Departamento de Assistência Social, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 29 de junho a 18 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de junho de 
2015.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.493, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Engº José Francisco Fernandes, Diretor do Departamento de 
Ações Fundiárias, para substituir o Arq. Luis Paulo Mendes Nunes, Diretor do Departamento de 
Licenciamentos, durante o período em que a mesmo encontrar-se em férias, de 27 de julho a 15 de 
agosto de 2015, respondendo cumulativamente pelos departamentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.494, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Pedro Aparecido Suisso Neves, mestre de obras, para substituir 
a Sra. Rosimeire Celeste da Silva, Diretora do Departamento de Obras de Moreira César, durante 
o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 13 de julho a 1º de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.530, DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual do servidor Carlos Alexandre 
Venâncio, conforme Processo Interno nº 11571/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.532, DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual da servidora Kelly Aparecida 
da Silva Santos, conforme Processo Interno nº 9101/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.533, DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar abandono de emprego do servidor Francisco de 
Assis Cardoso, conforme Processo Interno nº 14858/15.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.534, DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Fernanda Cristina Pedersoli (Presidente), Carolina Pereira 
Gonçalves Pinto e Rosana Cabral de Paiva (membros), para comporem a comissão de abertura de 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar embriaguez em expediente do servidor 
Antonio Donizetti Moreira, conforme Processo Interno nº 26139/12.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.536, DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual do servidor Wendel Fabio 
Agostinho, conforme Processo Interno nº 18144/15.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.537, DE 02 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE remanejar a Sra. Maderlize Saldanha Santos, auxiliar de administração, para 
prestar suas atividades junto a Agência Regional do Trabalho e Emprego de Pindamonhangaba, 
nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo – SRTE/SP e o Município de Pindamonhangaba 
(47999.006554-2013-11).
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.543, DE 03 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 23 de maio de 2015, 
nos termos do Memorando nº 833/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9.455, de 23 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 23 de maio de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de julho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães - Respondendo pela Secretária de Assuntos Jurídicos

Extrato de Convênio nº 65/2015
Processo administrativo n.º 9477/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 28.044,00
Prazo: 31/07/2016
Data de Assinatura: 06/07/2015

Extrato de Convênio nº 66/2015
Processo administrativo n.º 9424/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social /
Lar da Criança Irmã Júlia
Objeto: verba Municipal
Valor R$ 125.808,50
Prazo: 31/07/2016
Data de Assinatura: 06/07/2015

Extrato de Convênio nº 67/2015
Processo administrativo n.º 9463/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Lar da Criança Irmã Júlia 
Objeto: verba Estadual
Valor R$ 71.600,69 
Prazo: 31/03/2016
Data de Assinatura: 06/07/2015

Extrato de Convênio nº 68/2015
Processo administrativo n.º9421/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / 
Lar da Criança Irmã Júlia
Objeto: verba Federal
Valor R$ 47.822,72
Prazo: 31/07/2016
Data de Assinatura: 06/07/2015
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JOÃO ANTÔNIO ROMÃO: REGENTE, 
MESTRE DA CAPELA E COMPOSITOR

JOÃO ANTÔNIO 
ROMÃO 

João Antonio Romão (Pin-
damonhangaba, 13 de junho de 
1878 - 19 de maio de 1972) foi 
um músico, regente, mestre da 
capela e compositor brasileiro, 
que atuou intensamente no coro 
da Matriz de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso de Pindamonhan-
gaba desde pelo menos 1856, e na 
Corporação Musical Euterpe de 
Pindamonhangaba, que dirigiu 
desde 1903, também atuando no 
Cine Eden com a cine-orquestra 
da Euterpe e em outras funções 
musicais da cidade. Constituiu 
um rico acervo musical e deixou 
vários descendentes atuando em 
funções musicais da cidade até o 
presente, entre elas o coro da Ma-
triz.

BIOGRAFIA
Filho de José Benedito Ro-

mão e Rufi na da Conceição, João 
Antônio Romão estudou música 
com Benedito Gomes de Araújo 
(pai do compositor João Gomes 
de Araújo), tocando órgão, piano 
e helicon. Residiu e trabalhou por 
toda vida em sua cidade natal, 
exibindo-se também em algumas 
temporadas em São Paulo, Santos 
(SP) e Rio de Janeiro. Dirigiu a 
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página de h� tória de hoje abre � paço para o artigo do 
doutor em música e prof� sor de art�  da Un� p- Uni-
versidade do Estado de São Paulo, Paulo C� tagna, 
� síduo p� qu� ador d�  arquiv�  de ediçõ�  do jornal 
Tribuna do Norte. C� tagna é r� ponsável por um im-
portante trabalho sobre o músico pindamonhangaben-
se João Antonio Romão (1878 – 1972). A p� qu� a já 
se encontra p� tada na  na  Wikipédia, a enciclopédia 

livre da internet, https://pt.wikipedia.org/wiki/João_Antônio_Romão   e a 
Tribuna , com a perm� são do autor, a reg� tra a seguir:  

Corporação Musical Euterpe de 
Pindamonhangaba e foi o regente 
do coro da Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso de 
sua cidade desde cerca de 1896 
(cargo naquela época denomina-
do mestre da capela), lá atuando 
- ainda que com menor frequên-
cia - até cerca de 1970. De acor-
do com Marcos Júlio Sergl, são 
conhecidas provisões suas para 
esse cargo referentes aos anos de 
1899, 1900 e 1901. Devido às suas 
relações com a família Araújo, es-
pecialmente o fato de ter sido alu-
no de Benedito Gomes de Araújo, 
é possível que João Antônio Ro-
mão tenha substituído, no cargo 
de mestre da capela da Matriz, o 
compositor João Gomes de Araú-
jo que, de acordo com Marcos Jú-
lio Sergl, havia sido provido nessa 
função em 1872 e 1880, porém 
partiu em 1884 para estudar em 
Milão, com auxílio fi nanceiro do 
Imperador. João Antônio Romão 
deixou como sua sucessora, no 
coro da Matriz, sua fi lha, a orga-
nista Maria Nazareth Romão, que 
já vinha trabalhando com o pai 
desde a década de 1930.

De acordo com Athayde Mar-
condes, João Antônio Romão 
venceu um concurso de “baixo” 
(provavelmente o helicon) no Rio 
de Janeiro em 1903 e lá integrou 
a Banda Escudero, do Circo Scar-
pinelli, retornando a Pindamo-

nhangaba no mesmo ano, quan-
do assumiu a direção da Banda 
Euterpe, sucedido em data ainda 
desconhecida por José Benedito 
Romão (Juca Romão), que a diri-
giu até 1954.

O exercício do cargo de organis-
ta e regente do coro da Matriz de 
Pindamonhangaba por cerca de 75 
anos é comprovada por uma placa 
de bronze em sua homenagem, afi -
xada no órgão Weissenrieder inau-
gurado nessa igreja em 1962, na 
qual se lê: “Órgão / Maestro João 
Antônio Romão / regente deste 
coro por 75 anos / gratidão / de / 
Pindamonhangaba / 8-9-1970”. O 
músico também é homenageado 
na Praça Maestro João Antônio 
Romão, área central do Jardim 
Santa Cecília de Pindamonhan-
gaba (entre a avenida Professor 
Manoel César Ribeiro e a rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias/SP-
062), na qual está instalada a Es-
cola Pública Estadual Professora 
Iolanda Vellutini.

COMPOSIÇÕES
João Antônio Romão compôs 

algumas peças sacras e gravou 
em 1910, para a Casa Faulhaber 
do Rio de Janeiro (com o próprio 
autor no solo de helicon), a polca 
Zezé1 , de sua autoria, compos-
ta em homenagem à sua esposa 
Maria José Romão (2/4/1882 
- 18/10/1971) e, provavelmente, 
sua única obra gravada até o pre-
sente. Existem registros de um re-
lançamento da polca Zezé em 14 
de janeiro de 1914, pelo selo Fa-
vorite Records (matriz 1-454011), 

Maestro João Antônio Romão (Pindamonhangaba, 
13/6/1878 - 19/5/1972). Foto do jornal Tribuna do Norte, 
em 22 de agosto de 1970, de propriedade de Maria José 
Romão (foto restaurada pelo Laboratório Mastercolor, São 
João da Boa Vista-SP)  

mas trata-se provavelmente de 
uma reimpressão da gravação 
de 1910. Essa gravação foi inclu-
ída na coletânea Memórias mu-
sicais (Rio de Janeiro: Biscoito 
Fino, 2002), CD 3, faixa 10, com 
as seguintes observações: “So-
bre João Antônio, autor da polca 
Zezé, quase nada se pôde apurar, 
por absoluta falta de registros e 
bibliografi a a seu respeito. Tra-
ta-se sem dúvida de um virtuose 
do bombardão, instrumento da 
família da tuba e de difícil execu-
ção. Vale destacar os ditos chisto-
sos, frases de caráter humorísti-
cos proferidas durante a execução 

da música e a exclamação dita por 
alguém no fi nal da gravação, lou-
vando o fôlego do solista.” (Me-
mórias musicais, 2002, p.8).

ARQUIVO MUSICAL 
DE JOÃO ANTÔNIO 
ROMÃO

O arquivo musical de João 
Antônio Romão, principalmente 
constituído de música sacra, mú-
sica para banda, música para ci-
ne-orquestra, música para piano 
e canções, foi recolhido ao Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Imperatriz Leopoldina de 
Pindamonhangaba após o seu fa-
lecimento, tendo sido parcialmen-
te organizado e aberto à consulta 
em 1974, porém foi devolvido à fa-
mília no fi nal dessa década e che-
gou a ser dado como perdido.3 4 
De acordo com Luiz Ellmerich, o 
acervo chegou a ser consultado em 
1975 por Cleofe Person de Mattos, 
Geraldo Dutra de Morais e George 
Olivier Toni, este último respon-
sável pela microfi lmagem de al-
gumas obras naquele ano, em um 
rolo de microfi lmes hoje recolhido 
ao Instituto de Estudos Brasilei-
ros da Universidade de São Pau-
lo. Após quase quatro décadas, o 
arquivo Romão voltou a ser orga-
nizado e encontra-se desde 2014 
em tratamento pelo Labor Cami-
ne - Laboratório de Conservação, 
Arquivologia e Edição Musical da 
Unesp, com vistas ao seu recolhi-
mento ao Arquivo Histórico Mu-
nicipal de Pindamonhangaba em 
2018, quando será celebrado o 
aniversário de 140 anos de nasci-
mento de João Antônio Romão.

Casal João Antônio Romão (13/6/1878-19/5/1972) e 
sua esposa Maria José Romão (2/4/1882-18/10/1971), 
a “Zezé”, em 14 de setembro de 1968. Fotografi a de 
propriedade de Marcelo Romão

Placa de bronze afi xada 
no órgão Weissenrieder 
da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
de Pindamonhangaba 
(inaugurado em 1962)

Placa indicativa da Praça Maestro João Antônio Romão, no 
Jardim Santa Cecília (Pindamonhangaba – SP
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