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FESTA DE SÃO 
VICENTE DE 
PAULO TERMINA 
NO DOMINGO

A Festa de São Vicente de 
Paulo, em Moreira César, segue 
até domingo (13). A principal 
atração deste ano é o cantor 
Marciano (da antiga dupla João 
Mineiro e Marciano), que se 
apresenta no encerramento do 
evento. Além disso, a festa terá 
atrações religiosas, artísticas, 
passeio ciclístico, trilha de moto 
e procissão. 

Os alunos da Escola Estadual João Mar-
tins de Almeida, do Boa Vista, participa-
ram da Festa do Folclore com representa-
ções artísticas e culturais das cinco regiões 
do Brasil. O evento, realizado na semana 

passada, tem o intuito de valorizar as his-
tórias e personagens da cultura nacional 
e auxiliar os alunos na aprendizagem das 
diferenças regionais.

A 39ª edição da Feira da Fraternidade da Apae começa nesta sexta-feira (11) no pavilhão do Sindicato Rural, a partir das 19 ho-
ras. O evento contará com várias atrações artísticas, shows musicais, danças, comercialização de artesanatos e outros produtos, 

além de barracas de alimentação.  Serão dois fi nais de semana com atividades, e toda a renda será revertida para projetos da insti-
tuição em Pindamonhangaba. PÁGINA 3

QUINTA-FEIRA

CHUVAS ISOLADAS. MUITAS NUVENS, 
COM CURTOS PERÍODOS DE SOL

18º 26º
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Fonte CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO

PÁGINA 3

Célia Lima

Feira da Apae começa na sexta

EMPRESÁRIOS DEBATEM 
TENDÊNCIAS DO MERCADOAlunos fazem Festa do Folclore 

na ‘João Martins de Almeida’ 

PÁGINA 5

RODRIGO 
ROMEIRO 
HOMENAGEADO 
EM BAURU

Na página de História desta 
semana, a Tribuna traz o ponta 
pé inicial que o Juíz de Direito 
Rodrigo Romeiro deu em um 
derby entre XV de Jaú e Bau-
ru Atlético Clube – o primeiro 
time de Pelé. Juiz de Direito em 
Bauru, o pindamonhangaben-
se foi homenageado em 1950 
pelos trabalhos executados na 
Comarca de Bauru, onde residiu 
por cerca de 20 anos.

PÁGINA 5

HISTÓRIA 8

Júlia Villar

Cerca de 80 empresários de 
Pindamonhangaba participa-
ram do workshop “O Futuro 
do Comércio – As Tendências 
Mundiais do Varejo” realizado 
pelo Sebrae-SP, na quarta-feira 
(9). Durante o encontro, os em-
presários discutiram tendências 
do mercado, novidades no setor 
varejista e tiveram uma palestra 
sobre merchandising, marke-
ting de relacionamento, fi deli-
zação e tendências de consumo.

Banda formada 
por alunos da 
Apae também 

se apresentará

Tradicional cabo de guerra 
foi uma das brincadeiras 
folclóricas apresentadas



Violência contra mulher é 
tema de debate no PalaceteE
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Divulgação

Óleo sobre tela de Hélio Tanaka

         IGREJA DE SÃO JOSÉ: 

Um ponto de luz na praça Barão do Rio Branco
Toda vez que passo 

em frente à Igreja de São 
José, vejo suas paredes 
pintadas de branco, suas 
portas e janelas abertas - 
reluzentes de esperança! 
- e seu telhado restaurado 
para abrigar o legado me-
morável de nossa história! 
Confesso até ouvir uma 
música sendo tocada em 
seu interior, convidando-
me a entrar e, em silêncio, 
reverenciar um dos tem-
plos católicos mais antigos 
do município e do Estado.  

Eis que atravesso as 
portas do tempo... e entro! 
Entre as paredes de taipa, 
ouço as vozes daqueles que 
delimitaram o espaço de 
seu alicerce naquele chão, 
dos que ergueram suas 
paredes e cobriram-na de 
madeira e telhas e, tam-
bém, dos que esculpiram 
o altar e os santos e, de 
modo especial, seu padro-
eiro, o carpinteiro José!

Tenho confessado a 
São José que esta sua mo-
rada em Pindamonhanga-
ba, um tanto sofrida pelas 
intempéries e pelo nosso 
abandono ao longo do 
tempo, precisa de ressur-
reição.

O que signifi ca ressur-
reição? Signifi ca reviver, 

ressurgir para uma vida 
renovada, viver de novo! 
Com a ajuda de um pe-
dreiro, de um arquiteto, 
podemos dar uma nova 
vida a uma casa antiga. 
Mas mantê-la viva, pul-
sante, depende de algo 
mais do que o restauro em 
si. Depende da alma das 
pessoas que ela acolhe. 

Depende do amor, do ape-
go e até da alegria de seus 
pela casa renovada. Isto 
eu chamo de ressurreição: 
qualquer mudança que 
benefi cie ou eleve uma 
obra ou um ser humano.

Fazer reviver a Igreja 
de São José, construída 
pelo Padre João de Godoy 
Moreira e seus familiares 

em 1840 e inaugurada em 
8 de setembro de 1848, 
depende não só de esfor-
ços e investimentos públi-
cos e privados em prol da 
cultura e do patrimônio 
de nosso município, como 
também, e sobretudo, de-
pende de esforços ima-
teriais, oriundos da alma 
dos pindamonhangaben-
ses e de todos aqueles que 
aqui residem, do respeito 
e do valor que devotamos 
as nossas origens, nossas 
raízes, nossa História!

Uma igreja de 167 
anos, que abriga os res-
tos mortais da Guarda de 
Honra do Príncipe D. Pe-
dro I e que foi reformada 
em 1905 e, mais recente-
mente, em 1983, precisa 
tornar-se concretamente 
viva no dia a dia e na his-
tória dos cidadãos de nos-
so tempo.

Que os esforços para a 
captação de recursos em 
prol do restauro da Igre-
ja de São José prossigam 
com sucesso (antes das 
próximas chuvas de ve-
rão). E assim, num futuro 
próximo, teremos de novo 
pulsando no coração da 
cidade, aquela que é um 
ponto de luz na Praça Ba-
rão do Rio Branco.

O Brasil é campeão mundial em incidência de raios 
e ocorre em seu território, pelo menos, uma a cada 50 
mortes causadas por descargas elétricas no planeta. São 
cerca de 100 vítimas fatais, mais de 200 feridos por ano 
e prejuízos anuais da ordem de R$ 1 bilhão. Este ano, o 
jovem Adel Rickson, de 18 anos, faleceu em virtude de 
complicações causadas por um raio. Dia 31 de janeiro, 
ele estava jogando futebol com seus amigos no Arareta-
ma, quando um raio o atingiu. Ele foi socorrido e levado 
ao Pronto-Socorro, onde fi cou internado por mais de 
seis meses com períodos de melhora e agravamento no 
seu quadro clínico, porém, infelizmente, não resistiu e 
veio a óbito dia 10 de agosto.

Segundo dados do Elat – Grupo de Eletricidade At-
mosférica – do Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, são, em média, 57 milhões de raios registra-
dos por ano no Brasil – quase um a cada três habitantes.

Ninguém pode prevenir um raio, mas dá para se pro-
teger, buscando abrigo em área coberta, exceto árvores 
e locais que possam ser condutores elétricos como am-
bientes com cobertura metálica, por exemplo.

Contudo, um serviço lançado na semana passada na 
nossa vizinha São José dos Campos vai conseguir prever 
a incidência de raios com antecedência de 24 horas.

O sistema foi desenvolvido pelo Elat e estará dispo-
nível no próximo verão para uso dos veículos de comu-
nicação de todo o País, a exemplo do que já ocorre com 
a previsão do tempo. 

O sistema de previsão da incidência de raios deve 
diminuir as mortes causadas por essas descargas elé-
tricas, avalia o coordenador do Grupo de Eletricidade 
Atmosférica, Osmar Pinto Júnior.

O serviço pode prevenir, por exemplo, casos como o 
de Adel Rickson, e dezenas de outros. 

“A expectativa é baixar o número anual de mortes 
para 20 ou 30, dentro de cinco ou dez anos”, explicou 
o pesquisador. Ele acrescenta que a maioria das fatali-
dades é evitável. “Com as nossas ações, a média já vem 
caindo. Era de 130 na década passada, hoje é de 110.”

Segundo o coordenador, o sistema foi operado pelo 
Inpe no último verão, em caráter de teste, e o nível de 
acerto foi de 85%.

O Instituto ainda faz um alerta: é bastante possível 
cair raio, mesmo sem chuva. Portanto, a qualquer sinal 
no céu ou barulhos, as pessoas devem buscar proteção. 
Segundo o Inpe, a situação se agrava com fortes chuvas, 
como as que ocorreram na noite de terça-feira (8) em 
Pindamonhangaba.

Deste modo, cabe atenção e cautela a toda po-
pulação.

Estatística desagradável

Serviço pode evitar 
mortes por raios

Sua construção, iniciada em 1840, teve a 
fi nalidade de substituir a primitiva capela de São 
José, que se localizava na atual praça Padre João 
de Faria Fialho ou Largo do Quartel

PIZZA NA CASA TRANSITÓRIA

O tema violência con-
tra a mulher é a pauta do 
projeto 5ª Sessão - Cine-
ma e Discussão que ocorre 
nesta quinta-feira (10). A 
exibição terá início a par-
tir das 14 horas no Palace-
te 10 de Julho. O evento é 
aberto ao público de todas 
as idades.

O objetivo é promover 
a discussão e reflexão so-
bre o assunto, exibindo 
um filme e realizando 
oficina e  debate, condu-
zido pelos “Jovens Pro-
tagonistas” e por uma 
especialista. A obra a ser 
utilizada nesta edição é 
‘Imagem Mulher’, que 
nasce da hipótese de que 
a idealização da mulher 
na mídia contribui para 
a violência contra a mes-
ma.

A ofi cina será minis-
trada por Thais, Beatriz, 
Alexia, Annie e Iasmin,   
integrantes do projeto 
“Jovens Protagonistas”. O 
foco da ofi cina é promover 
a interação.

O público também po-
derá participar de um de-
bate conduzido por Maria 
Elisabete Bassi, delegada 
da Delegacia da Mulher de 
Pindamonhangaba.

A 5ª Sessão - Cine-
ma e Discussão é reali-
zada pelo Fundo Social 
de Solidariedade, por 

intermédio do Pinda 
Consciente, em parceria 
com a Diretoria de Ensi-
no, por meio do Jovens 

Protagonistas, e conta 
com o apoio do Depar-
tamento de Patrimônio 
Histórico.

A Casa Transitória Fabiano de Cristo promove a a Noite da Pizza neste sába-
do (12). O evento começas às 20 horas na sede da instituição (rua Guaratingue-
tá, 555, no Crispim).

Serão servidas pizzas de diversos sabores em formato de rodízio. Os ingres-
sos custam R$ 14,90 por pessoa. Crianças até cinco anos não pagam e até 11 
anos pagam meia.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA 
DO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA PELOS 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE:

CAMPEONATO SUB 13 
Ferroviária 3 X 0 Mombaça
Cantareira 2 X 1 Fluminense
São Paulo 0 X 0 Etna
Gerezim 3 X 2 Maricá
CAMPEONATO SUB 17 
Jardim Regina 1 X 4 Santos
Araretama 3 X 0 Jardim Rezende
Bela Vista 0 X 0 São Paulo
Independente 1 X 2 Maricá
Mombaça 0 X 3 Etna
Ramos 1 X 0 Fluminense
CAMPEONATO SÊNIOR 50
Afi zp 3 X 0 Fluminense
Independente 1 X 0 Estrela
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
Bandeirante 1 X 0 Real Esperança
Cantareira 0 X 1 Ferroviária
Araretama 0 X 1 Sapopemba
Castolira 3 X 2 Vila São José
CAMPEONATO SÊNIOR 60
Independente 1 X 1 Campo Alegre
Moreira César 1 X 4 Corinthians
CAMPEONATO SÊNIOR 35
Ferroviária 0 X 2 Terra dos Ipês
Sabatinão 0 X 0 Santa Luzia
Bandeirante 2 X 0 Santa Cruz
Cidade Nova 2 X 2 Bela Vista
Jardim Rezende 3 X 2 São Cristovão
COPA RURAL
Bonsucesso 5 X 2 Piracuama
Santa Helena 5 X 0 Oliveira
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cidade

A Escola João Martins de 
Almeida realizou na última se-
mana (dias 3 e 4 de setembro) 
a ‘Festa do Folclore Brasileiro’.

O evento em comemoração 
ao Folclore Brasileiro, que é 
celebrado no dia 22 de agosto, 
teve a representação da cultura 
das regiões Centro-Oeste, Nor-
deste, Norte, Sul e Sudeste di-
vididos pelas classes do período 
da manhã.

Na quinta-feira (3) foram 
apresentadas lendas das regi-
ões do país, entre elas a lenda 
da bruxa, do lobisomem, vitória 
régia, saci pererê, cuca e romão-
zinho. Nesse dia também foram 
realizadas brincadeiras antigas 
como cabo de guerra, dança da 
cadeira, queimada, escravos de 
jó, estátua e o ‘rei mandou’.

Na sexta-feira (4), os alunos 
apresentaram danças folclóri-
cas como o baião, quadrilha e 

Menor é preso 
com drogas e 
celulares 

no loteamento Liberdade, 
em moreira Cesar, um jovem 
de 16 anos foi preso na noite 
de segunda-feira (7) com 104 
celulares, 84 carregadores, 54 
fones de ouvido, sete chips e 
mais 2,5 quilos de maconha e 
100 gramas de crack.

o menor, abordado pela Polí-
cia militar durante patrulhamen-
to de rotina, estava acompanha-
do de outro jovem, que fugiu.

a polícia informou que o 
jovem disse que os celulares 
iriam para um presídio de tre-
membé. os aparelhos tinham 
siglas de facções criminosas.

o adolescente foi detido e 
encaminhado para a Vara de 
infância e Juventude.

Suspeitos são 
presos em obra 

dois homens foram presos 
na manhã de domingo (6), 
depois de furtarem ferramentas 
de uma casa em construção.

segundo informações da 
Polícia militar, um vizinho viu os 
ladrões entrarem na obra  por 
volta das 6h45 do domingo, 
no bairro boa Vista, e acionou 
os policiais, que conseguiram 
deter os dois em flagrante.

o material roubado foi recu-
perado e os suspeitos levados 
para a delegacia. de acordo 
com a Pm, os dois já tinham 
passagem pela polícia.

polícia

Escola ‘João Martins’ comemora o Folclore

Feira da Fraternidade da 
apae começa nesta sexta 

A 39ª Feira da Fraternidade 
em prol da Apae – Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Pindamonhangaba – começa 
nesta sexta-feira (11), prossegue 
até  domingo (13), retornando 
de 18 a 20 de setembro.

De acordo com presidente da 
Apae, Maria Giovana do Ama-
ral, o objetivo da feira é a manu-

tenção da entidade. “Principal-
mente no início do ano, pois nos 
três primeiros meses as verbas 
ficam suspensas. A festa é para 
manter a instituição, principal-
mente nesse período”, explica. 

Haverá barracas de comidas 
e lanches, artesanatos com peças 
elaboradas pelas mães, bingo, bre-
chó, sala para mostrar as ativida-

des exercidas na entidade, além 
de apresentações dos alunos toda 
noite, apresentação das escolas da 
cidade e os shows agendados. 

A Feira da Fraternidade 
acontecerá no recinto de expo-
sições do Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba, localizado 
na rua Frederico Machado, 65, 
centro. A entrada é franca.

Sexta-feira (11)
19h – abertura com a benção do frei diego bastos
19h15 – apresentação da fanfarra da apae de Pinda
19h30 – apresentação da bela e a Fera, com alunos da apae
20h40 – show com a banda Vale som

Sábado (12)
19h30 apresentação do grupo de dança  ‘os gatos’, com alunos da apae
20h40 – show com a banda nota samba

doMingo (13)
11h – santa missa presidida pelo padre gonçalves
12h – almoço com show da banda infúria presença de motoclubes da região
19h – apresentação do coral ‘o som dos anjos’ com alunos da apae
20h30 – show com trio skema

18/9 – (Sexta-feira)
19h – dança dos cadeirantes com alunos da apae
20h30 – show com monte bel e daniel e banda

19/9 – (Sábado)
19h – apresentação de maculelê, com alunos da apae
20h30 – show com erick bustamante e banda

20/9 – (doMingo)
12h – almoço mineiro da Loja maçônica e show, com Charles anjo
13h – apresentação dos alunos do Colégio são rafael e escola arte toledo
20h30 – Show com Rafinha Acústico

conFira a programação:

maracatu. Alunos e professores 
também puderam experimentar 
diversas comidas típicas das re-
giões.

A festa teve como intuito 
apresentar mais cultura para o 
cotidiano dos alunos, fazendo 
com que aprendam na prática e 
se divirtam explorando a cultu-
ra brasileira.

 “Esta foi uma ótima opor-
tunidade para que os alunos 
conheçam mais sobre a cultura 
do país. Colocamos em prática 
tudo aquilo que muitas vezes 
não se apresenta na teoria, para 
que seja divertido e educador”, 
contou a professora Ana Marta.

Para o aluno do 2º ano, Car-
los Eduardo Villar, foi uma for-
ma de aprender mais sobre o 
país: “Um trabalho muito diver-
tido e produtivo para nós. É um 
jeito de aprender sobre tudo que  
temos aqui no Brasil”.

Centenas de alunos participaram das atividades

aluna apresenta cultura indígena

fanfarra da apae fará apresentação na abertura da feira da fraternidade

Júlia Villar

Júlia Villar

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) participou 
nesta semana em conjunto 
com o Prefeito e sua equipe de 
trabalho, do ato de entrega de 
uma “Pista de Skate” no bairro 
do Campos Maia. Por meio 
do Projeto de Lei nº 30/2015, 
do vereador 
Janio, a pista 
que recebeu 
o nome de 
“Luiz Fer-
nando Ferrei-
ra de Castro - 
Fernandinho 
Brito”. Janio 
explica que 
resolveu no-
mear a pista 
com o nome 
de Fernandi-
nho, pelo fato 
do homenageado ser o precursor 
da modalidade em Pindamo-
nhangaba.

Na oportunidade, Janio Le-
rario parabenizou mais uma vez 
a Administração pelas muitas 
obras que vem sendo entregue 
na cidade, cumprindo assim, os 
compromissos assumidos com 
os moradores de cada bairro. 
Em sua fala, ele  pediu a cola-
boração do homenageado, e de 
todos os moradores para que 
auxiliem na manutenção deste 
grande investimento no esporte. 
“Precisamos  preservar este 
espaço evitando depredações, 
pichações e fazendo com que 
esse seja um lugar de lazer e 

O vereador José Car-
los Gomes – Cal (PTB) 
há tempos têm enviado 
requerimentos ao Execu-
tivo, desde administrações 
anteriores, solicitando es-
tudos e providências para a 
recuperação da centenária 
Figueira, na beira da antiga 
rodovia Rio – São Paulo, e 
toda a área em torno dela.

Agora, o vereador Cal, 
vê com muita alegria, que 
atendendo sua solicitação, 
o prefeito Vito Ardito de-
terminou a recuperação. 
Nesta semana começou a 
revitalização da Figueira, 
que é um patrimônio da his-
tória de Pindamonhangaba, 
pois no passado, serviu de 
descanso para a famosa 
Guarda de Honra de Dom 
Pedro, quando de sua ida 
para a Província 
de  São  Pau lo ,  
an t ecedendo  o  
famoso “Grito do 
Ipiranga” - Dia da 

Campos Maia recebe pista 
de Skate e Janio Lerario 
valoriza construção da obra

Novo espaço esportivo e de lazer recebeu

o Nome de FerNaNdiNho brito, um dos

precursores da modalidade em piNdamoNhaNgaba

encontro de pessoas que va-
lorizam esta modalidade, que 
já é a quinta mais praticada no 
Brasil”, afirmou Janio Lerario. 

Homenageado
Luiz Fernando Ferreira de 

Castro - Fernandinho Brito, 
hoje com 51 anos, ganhou seu 

primeiro skate aos 13 anos. Fez 
sua primeira rampa na rua de 
sua casa, rua Francisco Glicério, 
onde dois anos depois realizou o 
primeiro campeonato de Skate 
de Pinda. Na oportunidade, 
duas feras da modalidade se 
apresentaram na cidade, Schun 
Ajimoto e Formiga. Participou 
de vários campeonatos, sempre 
presente nos pódios. Ainda hoje 
é ligado ao mundo do skate e 
sempre que pode frequenta as 
pistas do Zito, João do Pulo e 
Cidade Jardim, na companhia 
do filho Gabriel, passando para 
as novas gerações a importância 
do skate e do esporte para o 
corpo e a mente.

Cal tem pedido atendido: 
Figueira do bairro Taipas 
começou a ser revitalizada

Independência do Brasil. 
Também num passado re-
cente, havia o famoso Bar 
do Português. Há pouco 
tempo, o vereador Cal em 
uma reunião com os Secre-
tários Norbertinho e José 
Antônio Peixão, o Subpre-
feito Manoel, a engenheira 
Rose e familiares do  Por-
tuguês estiveram no local 
e se propuseram a fazer o 
possível para a restauração 
e a revitalização do local.

“Devemos lembrar que 
a preservação dessa área 
tem muito a ver com a 
data - 7 de setembro, Dia 
da Independência - e essa 
luta é dos moradores do 
bairro Taipas, principal-
mente, o Tonhão da Sara 
e o Zé Neca”, destaca o 
vereador Cal.

O vereadOr Cal, Os seCretáriOs 
NOrbertiNhO e JOsé aNtôNiO 

PeixãO, O subPrefeitO MaNOel, 
a eNgeNheira rOse e faMiliares 
dO POrtuguês CONversaM sObre 

a reCuPeraçãO da área e a  
revitalizaçãO da CeNteNária árvOre

fuNCiONáriOs da Prefeitura COMeçaraM 
a liMPeza e a revitalizaçãO da 
CeNteNária figueira, à beira da aNtiga 
rOdOvia riO – sãO PaulO, NO taiPas

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Professor Eric 
(PR) está comemorando o início 
das obras da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) localizada no 
Residencial Azeredo, no Distri-
to de Moreira César. Ele havia 
solicitado através esta melhoria 
por meio do requerimento nº 
1.602/2014, endereçado ao Pre-
feito, ao Subprefeito do Distrito, à 
Secretaria de Saúde e à Secretaria 
de Obras e Serviços. O documento 
foi aprovado no plenário da Câ-
mara por unanimidade, durante a 
sessão ordinária.

A construção de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde) no 
Residencial Azeredo trará maior 
comodidade no atendimento da 
saúde pública naquela região, pois 
o vereador Professor Eric vem 
acompanhando o crescimento ex-
pressivo da população dos bairros 
localizados entre a linha férrea e a 
rodovia Presidente Dutra. Nesses 
bairros ainda não há um posto de 
saúde. O vereador teve a iniciativa 
de solicitar essa obra através de 

Vereador Professor 
Eric comemora mais
uma vitória na Saúde

requerimento, pois tem observado 
a superlotação do CISAS e acre-
dita que, com a construção dessa 
unidade, desafogará o PA (Pronto 
Atendimento) de Moreira César, 
ajudando a resolver os problemas 
de saúde do município. Para o 
vereador, estas melhorias são 
necessárias para a população. “Eu 
moro nesta região e observo que, 
desde a Linha Férrea até a Dutra, 
não existe nenhuma unidade de 
saúde para cuidar de nossa popu-
lação. Com a implantação desta 
UBS, teremos uma equipe com 
médicos, enfermeiros e agentes de 
saúde à disposição dos moradores. 
A região é grande e compreende 
bairros como Jardim Azeredo, 
Residencial Azeredo, Vale do 
Sol, Prédios do CDHU, Padre 
Rodolfo, Praça São João, entre 
outros. Estamos lutando muito 
para conquistarmos melhorias 
e benefícios para o Distrito de 
Moreira César e nossa cidade”, 
enfatizou o vereador Professor 
Eric.

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

Nova uNidade básica de saúde do

Jardim marieta azeredo, No distrito de

moreira césar, trará ateNdimeNto de 
qualidade aos moradores daquela região

vereadOr PrOfessOr eriC COMeMOra iN íC iO das Obras da uNidade básiCa de 
saúde NO resideNCial azeredO, NO distritO de MOreira César

as s e s s o r i a D e Co m u n i C a ç ã o/PmP

vereadOr JaNiO lerariO ParabeNizOu a adMiNistraçãO Pela 
Pista de skate, que reCebeu O NOMe de “ferNaNdiNhO britO” 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) insiste 
para que a Secretaria de 
Saúde implante uma sala 
para entrega de medica-
mentos no Pronto Socorro 
Municipal, aos sábados, 
domingos e feriados pro-
longados.

O parlamentar justifica 
seu pedido no fato que, 
muitos pacientes tem seu 
tratamento prejudicado, 
pois  nestas  ocasiões  a 
farmácia localizada no 
Centro de Especialidades 
encontra-se fechada e, mui-
tos pacientes não possuem 
recursos para a compra dos 

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Vere-
ador Felipe César (PMDB) 
apresentou o requerimento nº 
1.342/2015, através do qual so-
licita à empresa concessionária 
do serviço de estacionamento 
regulamentado (área azul) 
que também ofereça gratui-
dade aos idosos portadores de 
credenciais oficiais nas vagas 
especiais da região central do 
município. 

Segundo o Vereador, “vá-
rios municípios do Estado de 
São Paulo oferecem aos defi-
cientes físicos e idosos - por-
tadores de credenciais oficiais 
- as vagas especiais e, também, 
a gratuidade no estacionamento 
rotativo”. Por isso, o Vereador 
Felipe César – FC entende que 
“Pindamonhangaba também 
poderia ampliar esse benefício 
aos idosos, já que os portadores 
de necessidades especiais já 
contam com essa melhoria”.

TURISMO NO BOSQUE
O Vereador Felipe César – 

FC reivindica à Administração 
Municipal que promova a reali-
zação de estudos com o objetivo 
de dotar o Bosque da Princesa 
de mais incentivos turísticos. A 
ideia é que seja criado na “ilha” 
do bosque um mini-zoológico, 
com acesso por teleférico e uma 
passarela ligando o Bosque ao 
zoológico, na ilha.

Felipe César solicita, ainda, 
a construção de uma plataforma 
para a terceirização de passeios 
de lanchas e chalanas ao longo 
do Rio Paraíba. Ele pede a cria-
ção da Casa da Cultura, com 
instalação de barracas para que 
os artesãos da cidade possam 

Toninho da Farmácia insiste na 
distribuição de medicamentos no Pronto 
Socorro nos finais de semana e feriados

medicamentos receitados, 
dependendo assim, do Po-
der Público.

O primeiro atendimento 
é de fundamental impor-
tância para o tratamento 
dos pacientes, pois quanto 
antes o início da prescrição 
médica for adotada, maior 
é o sucesso na cura das en-
fermidades. “Este é um pe-
dido que faço desde 2006, 
e conta com a sensibili-
dade da Secretária Sandra 
Tutihashi em atender este 
nosso pleito, que vai bene-
ficiar inúmeros pacientes”, 
conclui o vereador Toninho 
da Farmácia.

Que o vereador Toninho da Farmácia luta 
desde 2006 pela abertura de uma farmácia 

nas dependências do Pronto Socorro?

vereadOr tONiNhO da farMáCia

iNs iste Na eNtrega de MediCaMeNtOs 

NO PrONtO sOCOrrO MuNiC iPal aOs 

sábadOs, dOMiNgOs e feriadOs

VOCÊ SABIA?

IDOSOS PODEM TER 
GRATUIDADE EM ÁREA AZUL, 
APONTA REQUERIMENTO DE 
FELIPE CÉSAR - FC

expor e vender seus trabalhos 
aos turistas que visitam o Bos-
que da Princesa. “Precisamos 
incrementar mais o turismo em 
Pindamonhangaba. Temos um 
trecho do rio que, outrora, foi 
muito utilizado e agora está 
parado. Precisamos reativar 
este tipo de turismo na cidade”, 
destaca o Vereador.

PROJETO 
DO SESI EM
PINDAMONHANGABA
O Vereador Felipe César 

– FC esteve recentemente em 
São Paulo, em visita oficial à 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), 
sendo recebido pelo Presidente 
Paulo Skaf. Entre os diversos 
assuntos abordados, o destaque 
foi a apresentação do projeto 
para a construção da nova uni-
dade do SESI (Serviço Social 
da Indústria) em Pindamonhan-
gaba. O prédio será edificado 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.

Felipe César – FC classifi-
cou o projeto como “essencial” 
para a cidade. “O projeto vai 
permitir uma ampliação dos 
serviços educacionais, sociais, 
culturais e de lazer à população 
de todos os bairros de Pinda-
monhangaba”. A previsão de 
construção deste novo espaço 
é de um ano. “Estou muito oti-
mista, pois quem vai ganhar é 
a população que, com certeza, 
terá um novo local para praticar 
esportes, realizar atividades 
culturais, educacionais e uma 
área para convívio social, o que 
é muito positivo para o muni-
cípio”, concluiu o Vereador 
Felipe César – FC.

O vereador Magrão (PPS) 
protocolou na 30ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 
31 de agosto, o requerimento 
nº 1.420/2015, solicitando 
à Secretaria de Saúde e à 
Santa Casa de Misericórdia, 
as informações detalhadas de 
quantas cirurgias eletivas de 
todas as especialidades são 
disponibilizadas mensal-
mente por meio do contrato 
vigente; quantas foram re-
alizadas desde o início da 
vigência do contrato e qual o 
motivo do cancelamento das 
cirurgias eletivas, que estão 
ocorrendo frequentemente 
na cidade.

O parlamentar foi procu-
rado por munícipes relatando 
que após lutarem para o 
agendamento da cirurgia e 
terem passado por consultas 
e exames -  que, em diversos 
casos, chegam há mais de 

Magrão quer explicações 
sobre cancelamento de 
cirurgias em Pindamonhangaba

vereador requer iNFormações sobre o
coNtrato e os motivos que levaram a saNta 

casa a caNcelar cirurgias eletivas

um ano -, ficaram surpresos 
e indignados ao saberem do 
cancelamento da mesma, 
através de um simples tele-
fonema. 

A maioria desses pacien-
tes não possui condições 
financeiras de arcar com as 
despesas médicas e depen-
dem do SUS para a realização 
dessas cirurgias. “Familiares 
temem pelo agravamento da 
saúde dos pacientes na fila de 
espera, pois essa morosidade 
pode agravar o quadro e, em 
muitos casos, o atendimento 
tardio pode gerar sequelas 
irreversíveis ou até mesmo 
a morte”, salientou Magrão.

O vereador  des tacou  
que “aguardará a resposta 
da Secretaria e espera que 
o problema seja sanado o 
mais breve possível. Esta-
mos lidando com vidas que 
precisam de cuidados”.

vereadOr CObra esClareCiMeNtOs e 
iNfOrMações sObre Os MOtivOs que 

deterMiNaraM O CaNCelaMeNtO de C irurgias 
elet ivas Na saNta Casa de PiNdaMONhaNgaba
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O workshop “O Futuro 
do Comércio – As Tendên-
cias Mundiais do Varejo” 
realizado pelo Sebrae-SP, 
na quarta-feira (9), discu-
tiu as novas tendências do 
comércio para empresário 
de Pindamonhangaba. O 
evento, realizado no audi-
tório do Senai, contou com 
palestra de Rodrigo Ma-
tos do Carmo, gerente do 
Escritório Regional do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos, e reuniu cerca de 
80 empresários de vários 
setores no município.

No encontro, Matos 
apresentou as novidades 
para os negócios varejis-
tas, lançadas durante a 
edição 2015 da Retail´s 
Big Show, em Nova York, 

nos Estados Unidos. Pro-
movida pela NRF - Na-
tional Retail Federation, 
a feira é considerada a 
maior exposição comer-
cial do mundo.

A palestra abordou te-
mas como visual merchan-
dising, marketing de rela-
cionamento, fidelização e 
tendências de consumo. O 
objetivo, segundo o Sebrae, 
foi oferecer ferramentas 
para os empresários enten-
derem o comportamento 
do novo consumidor e con-
quistarem mais espaço no 
mercado.

Comércio
De acordo com dados 

do IBPT – Instituto Bra-
sileiro de Planejamento 
e Tributação, o comércio 

é a principal atividade 
econômica em Pindamo-
nhangaba, com 5.243 es-
tabelecimentos formais. O 
número responde por 42% 
do total das empresas ati-
vas no município. Ou seja, 
de cada 10 negócios, pelo 
menos quatro são ligados 
à venda de produtos.

De 2007 a 2015 o se-
tor teve um crescimento 
médio de 8,73% ao ano. 
Atualmente o setor de 
vestuário lidera o segmen-
to varejista na cidade, com 
890 lojas. Em segundo 
vem os bares e lanchone-
tes, com 512 negócios, se-
guindo do comércio de ali-
mentos (supermercados e 
mercearias), com 354 em-
presas.

Pinda celebrou 
Dia da Padroeira 
Nossa Senhora do 
Bom Sucesso

Festa de São Vicente de  
Paulo continua esta semana

Workshop discute tendências do 
comércio para empresários de Pinda

Quinta-feira (10)
19h – igreja de Santa Rita de 
Cássia: oração da novena de 
São Vicente.
19h30 – Santa missa.
20h30 – Pátio de eventos Santa 
Rita: Só Pra Recordar.

Sexta-feira (11)
8h – iV Caminhada Ecológica: 
saindo em frente ao Recinto 
São Vito em direção ao CEU das 
artes – Vale das acácias.

19h – igreja de Santa Rita de 
Cássia: oração da novena de 
São Vicente.
19h30 – Santa missa.
20h30 – Pátio de eventos Santa 
Rita: miranda e Souza netto.

Sábado (12)
19h – igreja de Santa Rita de 
Cássia: oração da novena de 
São Vicente.
19h30 – missa ritmo Sertanejo.

20h30 – Pátio de eventos Santa 
Rita: Trio aZ.

Domingo (13) - Dia da Festa
6h – alvorada Festiva.
7h – matriz de São Vicente de 
Paulo: Santa missa Solene.
9h – XXX Passeio Ciclístico: com 
saída do pátio de eventos e per-
correndo as ruas do distrito.
10h – ii Trilhão de motos.
11h – Show e Sorteio de bici-
cletas.

14h – bingão da festa.
18h30 – Procissão da Unidade 
das Comunidades Paroquiais: 
Saída da Procissão da matriz de 
São Vicente de Paulo com o Pa-
droeiro e da igreja de Santa Rita 
com a Padroeira da comunidade. 
Encontro na praça de Santa Rita 
para a procissão única até o 
local da festa.
19h30 – Santa missa festiva 
campal. 
20h30 – Show com marciano. 

A 30ª Festa de 
São Vicente de Pau-
lo começou na sex-
ta-feira (4) e segue 
nesta semana até 
domingo (13). Este 
ano a festa esta sen-
do realizada no pá-
tio da igreja Santa 
Rita de Cássia (ave-
nida das Orquídeas, 
400, no Vale das 
Acácias). O tema 
é “Um só Coração 
pela Caridade”, 
devido à doutrina 
episcopal do bis-
po diocesano Dom 
Wilson Luiz Angotti 
Filho, que foi aco-
lhido pela Paróquia. 

ConFira a Programação:

A Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Su-
cesso encerrou, na ter-
ça-feira (8), a festa da 
padroeira da cidade.

As atividades co-
meçaram com a cele-
bração de uma missa 
às 9 horas. As 17 horas, 
os fiéis participaram 
de uma procissão, reu-
nindo religiosos das 
diversas paróquias que 
compõem o Decanato 
Cristo Rei da cidade.

A procissão per-
correu algumas ruas 

do centro e retornou 
à Igreja Matriz, para 
a celebração da Missa 
Solene em homena-
gem à padroeira, ce-
lebrada pelo cônego 
Luiz Carlos.

Houve também a 
novena preparatória 
para a celebração da 
data, que teve início no 
último dia 30 de agos-
to. Foram realizadas 
missas e celebrações na 
Igreja Matriz e a tradi-
cional quermesse no 
Largo do Quartel.

Divulgação

Divulgação

gerente do Escritório regional do Sebrae orientou os empresários

Procissão no centro da cidade
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0506907-11.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Haspa Habitacao Sao Paulo Sa

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 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: Haspa Habitacao Sao Paulo Sa
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0506907-11.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0321.01.31.007.000
Valor da Dívida: R$ 2.687,18

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0507147-97.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Duran Montagens 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). 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 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: Duran Montagens Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0507147-97.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0312.15.01.006.000
Valor da Dívida: R$ 7.126,55

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0507206-85.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 
disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Arlete da Conceicao A S Usier

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 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: Arlete da Conceicao A S Usier
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0507206-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0312.07.09.004.000
Valor da Dívida: R$ 1.221,75

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0507356-66.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jose Eugenio Correa da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). 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 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: Jose Eugenio Correa da Silva
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0507356-66.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0311.14.05.012.000
Valor da Dívida: R$ 1.996,05

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0508982-23.2010.8.26.0445
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). Carlos Eduardo Xavier Brito, 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: Tereza Biasi de Bevone
Execução Fiscal nº: 0508982-23.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 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: 0510007-71.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Use Intermunicipal 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 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 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: Use Intermunicipal de Pindamonhangaba
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510007-71.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012127
Valor da Dívida: R$ 1.064,22

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510016-33.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Mev de Jesus Me e outro

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 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: Maria Emilia Viana de Jesus
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510016-33.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012325
Valor da Dívida: R$ 825,95

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510056-15.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Agro Industria Santa Tereza Duvalle Ltdame

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 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: Agro Industria Santa Tereza Duvalle Ltdame
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510056-15.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011473
Valor da Dívida: R$ 1.228,75

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510137-61.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Expresso Burity 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). 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 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: Expresso Burity Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510137-61.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001127
Valor da Dívida: R$ 761,78

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510236-31.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma 
informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Soares & Marcondes Pindamonhangaba 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). 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 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: Soares & Marcondes Pindamonhangaba Ltda Me
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510236-31.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012294
Valor da Dívida: R$ 1.061,47

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510277-95.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Gecim Construcoes Industria e Comercio 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). 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 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: Gecim Construcoes Industria e Comercio Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510277-95.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012712
Valor da Dívida: R$ 1.523,62

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510587-04.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Agroval Insumos Agropecuarios 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). 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 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: Agroval Insumos Agropecuarios Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510587-04.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00013341
Valor da Dívida: R$ 2.225,21

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto 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: 0510596-63.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Italia Paes e Doces Pindamonhangaba 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). 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 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: Italia Paes e Doces Pindamonhangaba Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510596-63.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001306
Valor da Dívida: R$ 2.170,23

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 082/2015

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. 82/15, 
referente à “Contratação de empresa na prestação de serviço de cópia de chave, abertura 
e segredo e troca de mola de porta e piso para o departamento de administração”, com 
encerramento dia 24/09/15 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, 09 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 128/2015

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. 128/15, 
referente à “Contratação de empresa em prestação de serviços técnicos em elevadores 
de passageiros para manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 (doze) meses”, 
com encerramento dia 23/09/15 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, 09 de setembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 168/2015

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. 168/15, referente 
à “Contratação de empresa na prestação de serviço de manutenção nos bebedouros 
da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 24/09/15 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, 09 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 153/2015

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. 153/15, referente 
à “Aquisição de sistema completo para controle e gerenciamento de atendimento por 
senha incluindo instalação e serviços de manutenção corretiva, assistência técnica com 
substituição de peças durante o período de garantia, para o setor de atendimento do 
protocolo e arrecadação (Iptu/Iss) no prédio sede da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 23/09/15 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, 09 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 229/2015

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. 229/15, referente 
à “Aquisição de óleos, graxa, filtros de óleo e ar para suprir as necessidades do Convênio 
do Leite, firmado pelo Município através do Departamento de Agricultura com a Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, com encerramento dia 22/09/15 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, 03 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 230/2015

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. 230/15, referente à 
“Aquisição de óleo mineral aplicação diluir inseticidas em aplicações de termonebulização 
para controle de insetos prejudiciais a saúde no Cemitério Municipal”, com encerramento 
dia 22/09/15 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, 03 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 074/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 74/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de chaveiro, com material e mão de obra incluso”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação 
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº. 083/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 83/15, que cuida de “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”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, 
fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº. 145/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 145/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada para realização de evento, como simpósio, treinamentos e reuniões, incluindo 
espaço físico e alimentação aplicação Setor de Infectologia, verba PAM (Programação 
Ações e Metas)”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a 
presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas alterações.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº. 200/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 200/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 
meses, com fornecimento de peças quando necessário, para os refrigeradores e freezers 
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do 
Município de Pindamonhangaba, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior, 
face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação FRACASSADA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 187/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 187/15, que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis para alimentação escolar, conforme Termo de referência”, a A 
Autoridade Superior, com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação 
e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA os itens já analisados e aprovados em favor das 
empresas (itens/preços R$): Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (02 – 2,09; 04 – 
1,70; 15 – 1,80; 16 – 3,20; 17 – 4,65; 18 – 2,45; 19 – 1,40; 20 – 5,00; 23 – 1,56; 25 – 1,56; 
26 – 1,56; 27 – 1,56; 32 – 3,10; 34 – 1,03; 35 – 3,20; 36 – 1,93); Guinzo Comércio de 
Produtos em Geral Ltda. (05 – 1,88; 07 – 1,92; 28 – 1,35; 30 – 2,08; 31 – 1,12); Cathita 
Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda. (12 – 3,79). Item fracassado: 13. 
Ainda de acordo com o parecer técnico, por não atender as exigências do Termo de 
Referência,  ficam desclassificadas as empresas: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, nos itens: 14 e 33; ARMAZÉM 972 IMPORTADORA E EXPORTADORA 
LTDA, nos itens: 01, 03, 08, 09, 10, 11 e 21; GUINZO COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA., nos itens: 06, 22, 24 e 29.
Fica marcada a abertura dos envelopes dizendo conter ‘documentação’ para o dia 18/09/15, 
às 10:30, no mesmo local do evento anterior, das empresas classificadas na etapa de 
lances e na sequência registrada na ata de abertura do certame, concernente aos itens: 01, 
03, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 29, 33.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2015.

LICENÇA DA CETESB

A TENARIS COATING DO BRASIL S/A. torna público que Recebeu da CETESB 
a Licença prévia e requereu a Licença de Operação, sito à Avenida Gastão Vidigal 
Neto, 775 – Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.
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Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / UNITAU – Universidade de Taubaté
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 30/04/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Liceu Coração de Jesus – Faculdades Salesianos - UNISAL
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 28/05/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Anhanguera Educacional Ltda.
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 28/05/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Vale Educação S/A (FASC)
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 10/05/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / CEMAP Pindamonhangaba Centro Educacional LTDA _ UNOPAR
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 28/05/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / FUNVIC -  Fundação Universitária Vida Cristã
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 28/05/2015

Extrato de termo de compromisso
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social /Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de TAubaté
Objeto: Lei n.º 5.509/2013
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 30/04/2015

LICENÇA DA CETESB

CONFAB INDUSTRIAL S.A., torna público que Recebeu da CETESB a 
Licença de operação N° 3004240, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 
– Cidade Nova Pindamonhangaba/SP

LICENÇA DA CETESB

CONFAB INDUSTRIAL S.A., torna público que Recebeu da CETESB a 
Licença de operação N° 3004242, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 
– Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

CONFAB INDUSTRIAL S.A., torna público que Recebeu da CETESB a 
Licença de operação N° 3004927, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 
– Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

CONFAB INDUSTRIAL S.A., torna público que Recebeu da CETESB a Licença 
prévia e de instalação N° 3000848 e requereu a Licença de Operação, sito à 
Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 – Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

CONFAB INDUSTRIAL S.A., torna público que Recebeu da CETESB a Licença prévia 
e de instalação N° 3000712 e requereu a Licença de Operação, sito à Avenida Gastão 
Vidigal Neto, 475 – Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

A CONFAB INDUSTRIAL S/A. torna público que requereu da CETESB, a 
Renovação da Licença de Operação, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 
475 – Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 094/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 94/15, que cuida de “Aquisição de herbicida 
indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, conforme solicitado 
pelo Departamento de Serviços Municipais”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(item/lote): Ebrapi Agronegócios Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 119/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 119/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada no serviço de colocação e reposição de vidros nos prédios da Secretaria 
de Educação e Cultura”, a Autoridade Superior, com base no parecer da Área Técnica 
da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): José Barbosa 
Moreira Filho ME (01 – 89,00; 02 – 34,85).
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº. 169/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 169/15, que cuida de “Aquisição de materiais Elétricos 
para uso no Parque do Trabiju”,  a Autoridade Superior, com base nos pareceres da 
Secretaria de Obras e Serviços e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, 
nega provimento aos recursos interpostos em ata pelas empresas 7R Comercial Ltda. ME e 
Raul Rabello Neto EPP, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor 
das empresas (itens/preços): HSX Comércio e Serviços Eireli EPP (01, 02, 05, 07, 13, 14, 
17, 31, 33, 35, 41); Saluti & Cia. Ltda. ME (42); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (03, 
04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 
37, 38, 39, 40). Item fracassado: 36.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 193/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 193/15, que cuida de “Aquisição lixeira grande 
para lixo contaminado e assento sanitário infantil”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/lotes): CT Araújo Móveis ME (01); Noemia Silva dos Santos de Assis ME (02).
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 201/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 201/15, que cuida de “Aquisição de móveis e 
equipamentos para sala de vacina do (cem) centro de especialidades médicas”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório 
supra em favor das empresas (itens/lotes): A.P. de Oliveira Comércio de Móveis para 
Escritório ME (02); CT Araújo Móveis ME (01 e 03); Marfvale Comércio e Representações 
de Móveis para Escritório Ltda. EPP (04 e 05).
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 202/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 202/15, que cuida de “Aquisição de mesas e cadeiras 
plásticas, cesto de lixo”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Marfvale 
Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. EPP (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO DE PINDAMONHANGABA. 

 O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006, através de sua 
presidente e acatando as decisões da plenária da reunião ordinária do dia 3 de setembro de 
2015,

 CONVOCA: 

 As entidades não governamentais, movimentos sociais e entidades de categorias, que 
tenham envolvimento com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando à 
participação na Assembléia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão 
integrar o CMI – Conselho Municipal do Idoso no biênio 2015/2017, cujas normas são regidas 
pelo presente Edital. 

Artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do 
idoso e os movimentos comprometidos com a causa do idoso, e as entidades de categoria para 
votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) vagas de representação da sociedade civil, 
seguindo ordem de classificação decorrente na votação.  

Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e 
o suplente. 

Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora 
composta especialmente para essa finalidade, com as seguintes representações: 

a) Representantes do governo: Paula Prado Galvão César 
b) Representantes da sociedade civil: Sueli Correard da Silva 

Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades não governamentais de 
atendimento e defesa do idoso e dos movimentos comprometidos com o idoso e entidades de 
categorias com área de atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na 
sede do CMI, à Rua Deputado Claro César, 53 Centro, das 8h30m às 11h30m e das 14 às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, no período de 11 a 23 de setembro de 2015.

Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição: 
I – Para Entidade: 
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho) 
Copia do registro no CMAS. 
II – Para Movimentos Sociais/Entidades de categorias: 
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho) 
Documentação que comprove sua atividade. 

Artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos 
credenciados deferidos e indeferidos até a data de 30 de setembro de 2015.

Artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 01 a 
08 de outubro de 2015. 
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Rua Deputado Claro César, 53 
Centro, das 8h30 ás 11h30 e das 14 às 17 horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, 
devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 16 de outubro de 2015. 

§2º - A decisão da comissão será incontestável. 

Artigo 7º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 29 de outubro de 
2015, às 14 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, n. 1400. 

Artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido 
homologado pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula específica, 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação. 

Artigo 10. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação. 

§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade. 

§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 02 (dois) dias após a apuração. 

§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante. 

Artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e financeiro ao 
processo eleitoral. 

Artigo 12. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.  

Artigo 13. A posse dos novos conselheiros será agendada posteriormente e após empossados, 
será realizada a eleição da nova diretoria. 

Artigo 14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora. 

RESUMO DAS DATAS 

Publicação do Edital 10 de setembro de 2015
Credenciamento para a Assembléia De 11 a 23 de setembro de 2015
Publicação da lista dos inscritos habilitados 30 de setembro de 2015
Prazo para recurso De 01 a 08 de outubro de 2015
Publicação do resultado dos recursos e lista final 16 de outubro de 2015
Assembléia para a Eleição 29 de outubro de 2015
Posse dos eleitos e eleição da diretoria A agendar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.528, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR o Sr. Odirley Pereira dos Santos para o emprego de provimento em comissão 
de Editor Chefe, a partir de 1º de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de setembro de 2015. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.527, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR a Sra. Lydia Maria Simões Ramos para o emprego de provimento em comissão 
de Assistente de Relações Institucionais, a partir de 1º de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de setembro de 2015. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.526, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR o Sr. Marcos Vinício Cuba para o emprego de provimento em comissão de 
Assistente de Relações Institucionais, a partir de 1º de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de setembro de 2015. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

     
 PORTARIA GERAL Nº 4.525, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Andréia Alves dos Santos, auxiliar de almoxarife, para substituir a Sra. 
Elaine da Silva Barroso Dias, Diretora do Departamento Administrativo da Saúde e Assistência 
Social, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 09 a 28 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro 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 setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.227, 03 DE SETEMBRO DE 2015

Convoca a II Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Pindamonhangaba

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

D E C R E T A

Art. 1º. Fica convocada a II Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência 
de Pindamonhangaba, sob o tema “Os desafios na implementação da política da pessoa 
com deficiência: a transversalidade como radicalidade dos Direitos Humanos”, a realizar-se 
no dia 16 de setembro de 2015, das 08:00 às 17:00 horas, na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba. 

Art. 2º. Fica constituída a Comissão Organizadora deste evento que será composta pelos 
membros abaixo relacionados e terá como incumbência elaborar o regimento interno, a 
programação e todas as outras providências necessárias à realização do Evento, submetidas 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba.

Comissão Organizadora:
 
Andrea Campos Sales Martins
Carlos Alberto Gonzaga
Claudia Guaycuru de Mendonça
Danielle Monteiro
Marcos Gonçalves
Maria Cristina Pereira da Luz
Paula Prado Galvão César
Rosani Nogueira 
Simone Cristina Rodrigues de Abreu Ribeiro
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.519, DE 21 DE AGOSTO DE 2015.
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Bruno Paim Momi Inácio, Assessor de 
Planejamento de Desenvolvimento de Informática, para substituir o Sr. Levi Ribeiro de 
Freitas, Diretor do Departamento de Informática, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 17 de agosto a 05 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de 
agosto de 2015.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.521, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.
   

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 89 da Lei Federal nº 9.394/96, Indicação CEE/
SP nº 04/99, e de acordo com a análise técnico-pedagógica da Secretaria de Educação e 
Cultura, conforme Processo Interno nº 25.687, de 28/08/2015,

RESOLVE:
¬

Art. 1º A Escola de Educação Infantil “GIZ DE CERA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.205.579/0001-54, com endereço na Rua Doutor Laerte Machado Guimarães nº 354 e 
posteriormente em contiguidade no nº 338, Centro, Pindamonhangaba/SP, autorizada a 
funcionar por ATO de 15/06/1994, conforme dados extraídos do Centro de Informações 
Educacionais – CIE da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, passa a partir 
de 20 de dezembro de 1999 a ser jurisdicionada à Secretaria de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, nos termos do art. 89 da Lei Federal nº 9.394/96.

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

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.522, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 89 da Lei Federal nº 9.394/96, Indicação CEE/SP nº 04/99, e de 
acordo com a análise técnico-pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura, conforme Processo 
Interno nº 25.687, de 28/08/2015,

RESOLVE:
¬  

Art. 1º Fica autorizada a mudança de endereço da Escola de Educação Infantil “GIZ DE CERA”, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.205.579/0001-54, com endereço na Rua Doutor Laerte Machado 
Guimarães nº 354 e posteriormente em contiguidade no nº 338, Centro, Pindamonhangaba/SP, 
para a Rua João Pereira de Matos Guedes nº 105, Centro, Pindamonhangaba/SP

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de setembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.523, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Mario Augusto de Paula Ferreira, fiscal de posturas, para substituir o 
Sr. Gastão José Schmidt, assessor de planejamento e acompanhamento orçamentário, durante 
o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 26 de agosto a 14 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de agosto 
de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de setembro 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 setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.524, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Gerson José dos Santos, auxiliar de almoxarife, para substituir a Sra. 
Esdra Cristina David, supervisora de equipe, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 09 a 28 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de setembro 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 setembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos



Arquivo TN Por ser uma 
extensão da rua 
Formosa – atual 
Deputado Claro César 
– assim foi conhecida 
a partir de 1840. Era 
este seu nome quando, 
em 1850, logo em seu 
início, no sentido de 
quem a desce, começou 
a ser construída a 
residência do capitão 
Antonio Salgado da 
Silva (Visconde da 
Palmeira), atual sede 
do Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I 
e Dona Leopoldina.

Em 1869 passou 
a se chamar ladeira 
do Itororó, em 
homenagem a uma 
das vitórias do Brasil, 
em 1868, na Guerra 
do Paraguai. Foi com 

essa denominação que, em 1876, 
num casarão que fi cava pouco 
antes de sua esquina com a atual 

rua Dr. Monteiro de Godoy, 
lado direito de quem desce, 
foi instalada a Santa Casa de 
Misericórdia.

Em 1879 a denominaram 
ladeira do Jardim, pois era a 
descida para o jardim da praça 
Cornélio Lessa, o Bosque da 
Princesa.

BARÃO DE 
PINDAMONHANGABA

Finalmente, em 1905, recebeu 
a denominação ofi cial de ladeira 
Barão de Pindamonhangaba, 
o coronel Manuel Marcondes 
de Oliveira e Mello, que, entre 
títulos, cargos e ocupações foi: 
comandante da Guarda de Honra 
de Pedro I (na Independência), 
comendador da Imperial Ordem 
da Rosa, juiz de paz, vereador, 
chefe do Partido Liberal, 
abolicionista (mesmo sendo 
um dos maiores cafeicultores 
de Pinda) e 1º Barão de 
Pindamonhangaba com Honras 
de Grandeza.

10 DE SETEMBRO DE 2015QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIA

PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Ruas do passado... A ladeira da rua Formosa

A antiga ladeira (atual ladeira Barão de Pindamonhangaba), 
reprodução em óleo sobre tela do artista e cronista 
esportivo, Alarico Correa Leite Filho  

O PONTAPÉ INICIAL QUEM DEU FOI O JUIZ
Faz algum 

tempo, garimpando 
curiosidades  sobre 
os fi lhos de Pinda 
que brilharam 
em outras terras, 
encontramos  no 
Blog do Norus-
ca - ‘Memória da 
Bola’, assinado pelo 
historiador João F. 
Tidei Lima, uma 
passagem pitoresca 
relacionada ao pin-
damonhangabense 
Dr. Rodrigo Mar-
condes Romeiro 
(1864 – 1952). 

Primeiro Juiz de 
Direito da comar-
ca de Bauru, onde 
residiu por quase 
20 anos, o Dr. 
Rodrigo Romeiro 
foi  homenageado 
em 1950,    no derby 
regional amistoso 
entre as equipes do 
XV de Jaú e a do 
BAC-Bauru Atlé-
tico Clube sendo 
convidado a dar o 
pontapé inicial na 
partida. Jogo rea-
lizado no Estádio 
Arthur Simões, até 
então o estádio do 
XV de Jaú.  

 BAC, primeiro 
time do Pelé
Fundado em 

1924, o  XV de 
Novembro de Jaú, 
conhecido por 
‘Galo da Comar-
ca’, já  brilhou na 
Primeira Divisão e 
atualmente  encon-
tra- se licenciado 
da Segunda Divisão 
do Campeonato 
Paulista de Futebol. 
O Bauru Atlético 

Dr. Rodrigo 
Marcondes 

Romeiro 
Com base na pesqui-

sa feita na elaboração 
de uma de nossas pági-
nas de história de 2010, 
relembramos alguma 
coisa sobre o mestre 
que foi o Rodrigo Mar-
condes Romeiro. 

Nasceu em Pinda-
monhangaba no dia  
16 de março de 1864 e 

morreu no dia 15 de fe-
vereiro de 1952. Foi um 
dos mais ilustres fi lhos 
de Pindamonhangaba. 
Juiz de Direito, políti-
co, jornalista, profes-
sor  e produtor agrí-
cola, Rodrigo Romeiro 
era, antes de tudo, um 
benfeitor da huma-
nidade. Durante sua 
incansável existência 
terrena foram inúme-
ros seus feitos em prol 
dos também inúme-
ros municípios por 
onde passou deixando 
rastros de produtivida-
de. Entre os inúmeros 
fatos dignos de registro 
ocorridos com o caris-
mático doutor também 
merece destaque o fato 
de aos 70 anos ele ter 
ingressado na escola 
de aviação do Aeroclu-

be de Pindamonhanga-
ba e ter conquistado o 
brevê com os elogios de 
seu instrutor.  

Entre as homena-
gens que recebeu nos 
municípios onde atuou, 
destacamos a perpe-
tuação de seu nome 
na  denominação do   
Posto de Puericultura e 
do Fórum de Bauru; na 
rua que liga a aveni-
da São João Bosco  à 
avenida Monsenhor 
João José de Azevedo, 
no início do bairro do 
Crispim; na escola 
estadual localizada no 
fi nal da Prudente de 
Morais e na cadeira nº 
19 do quadro de aca-
dêmicos honorários da 
APL- Academia Pin-
damonhangabense de 
Letras.

embranças
ITERÁRIASL

REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS (Seção dedicada a fatos, às vezes com fotos, 
relacionados à memória esportiva da Pinda antiga)

Gastei parte da vida escrevinhando
prosa ou verso em folhetos e gazetas,
e agora, sem saber a quantas ando,
titubeio e preciso de muletas.
 
 Em dislates caí de quando em quando,
 querendo usar das frases mais facetas, 
 e réu de condenável contrabando,
 não deixei de impingir algumas petas.

  Leitor que de alegrar-se ainda trata
  desista de esperar leitura grata,
  nem busque uma pilhéria em cada asneira.

   E creia que não sou quem dantes era,
   pois, enquanto a natura não se altera,
   se já deu, não dá cacho a bananeira.

Minha invalidez

Angeloxiru.tumblr.com

Padre Correa Almeida, Folha do Norte
 (jornal local extinto),  16 de fevereiro de 1902

O Dr. Rodrigo Romeiro deu o pontapé inicial ladeado 
pelo meia Américo Murollo, do XV (à esquerda na 
foto), e pelo zagueiro Gino Bacci, do BAC 

Clube, carinhosamente 
conhecido com BAC ou 
Baquinho fi cou conhecido 
mundialmente por ter 
sido o primeiro time pro-
fi ssional onde Pelé atuou 
antes de chegar ao Santos 
Futebol Clube, em 1956.  

O BAC foi fundado 
em 1919 com o nome de 
Luzitânia Futebol Clu-
be, mudou de nome em 
1946, em homenagem ao 
Cinquentenário de Bau-
ru. Ano em que tinha  no 
elenco um centroavante 
poderoso, de nome Don-
dinho, apelidado de  “O 
Maleável”,  pela forma 
como se curvava para 
alcançar a bola. Era o pai 
de Pelé.      
Teve 13 participações 
no Campeonato Paulista 
de Futebol e se ‘aguen-

tou’ na Segunda Divisão 
estadual até 1954, quan-
do abandonou o futebol 
profi ssional. De 1963 a 
68, tentaram um retorno 
na Terceira Divisão. Sem 
sucesso. Atualmente, é um 
clube social e recreativo.

Fontes referen-
tes à nota esportiva 
envolvendo Rodrigo 
Romeiro: Blog do 
Norusca – Memória 
da bola; Wikipédia –                    
A Enciclopédia Livre; 
História do BAC – Vi-
vendo Baurú (www.vi-
vendobauru.com.br/
história); Em Baurú, 
clube onde Pelé deu 
seus primeiros chutes 
virou... (globoespor-
te.globo.com/pele.../
em-bauru-clube-on-
de-...).


