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Pindamonhangaba  
forma mais uma turma 
de Promotoras Legais 
Populares nesta quarta-
feira (4), às 19h30, no 
auditório da Santa Casa 
de Misericórdia.

O programa, que está 
na quinta turma, visa 
a capacitação de mu-
lheres para que atuem 
como orientadoras em 
casos de ameaças à in-
tegridade física e psí-
quica.

Este ano, a juíza titu-
lar da Vara do Trabalho 
de Pindamonhangaba, 
Drª. Gislene Aparecida 
Sanches será a para-
ninfa do grupo, que re-
ceberá o nome de ‘Car-
minha’.

Candidatos devem se apressar para 
Processo Seletivo da Fatec e da Etec

Promotoras Legais formam turma

Terminam na próxima semana as 
inscrições para o vestibular da Fatec 
- Faculdade de Tecnologia e para o 
vestibulinho da Etec - Escola Técni-

ca Estadual de Pindamonhangaba 
para o 1º semestre de 2016. Na Fatec 
as vagas são para os cursos superio-
res gratuitos e na Etec são ofereci-

das vagas para cursos gratuitos nas 
modalidades Ensino Médio, Ensino 
Técnico Integrado ao Ensino Médio, 
Ensino Técnico e Ensino a Distância.  

PINDA ESCOLHE 
REPRESENTANTE 
PARA MISS E 
MISTER  FITNESS 

Pinda vai conhecer seus re-
presentantes para o Concurso 
Miss e Mister Fitness São Pau-
lo, neste domingo (8). O desfi le 
que irá eleger quem vai levar o 
nome da cidade para a fase esta-
dual da competição acontecerá 
no centro comunitário do bairro  
Cidade Nova. Ao todo,  30 can-
didatos concorrem ao título.

ESTADO INICIA 
VACINAÇÃO 
CONTRA AFTOSA

Já começou a 2ª fase da va-
cinação contra a febre aftosa 
no Estado de São Paulo. Todo 
rebanho deverá ser imunizado 
até o dia 30 de novembro.

BINGO 
ARRECADA 
FUNDOS PARA 
BANDA EUTERPE
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Paraninfo da quarta turma, 
em 2014, foi o juiz da 
3ª Vara Cível, Dr. Hélio 
Aparecido Ferreira de Sena
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Mérito Athayde 
Marcondes

A escritora Júlia San Martin 
Boaventura (foto) recebeu a hon-
raria Medalha do Mérito Athayde 
Marcondes, honraria destinada 
àqueles cujo trabalho resgata a 
memória e história de Pindamo-
nhangaba. A solenidade de entre-
ga aconteceu na sessão plenária 
solene da APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras, na 
sexta-feira (30), no auditório da 
Associação Comercial.

TRIBUNA 
IMPRENSA 
OFICIAL

A página de História relem-
bra a época em que o jornal 
Tribuna do Norte passou a ser 
órgão ofi cial do município, con-
forme doação de seu antigo pro-
prietário Darcy Vieira Ferraz.

A Euterpe e a 
comunidade do Santa 
Luzia promovem um bingo 
neste domingo (8) para 
arrecadar fundos para 
a Corporação Musical 
Euterpe. O evento começa 
às 15 horas e vai oferecer 
vários prêmios.

portalr3

Anderson foi o vencedor 
em 2014 e foi às fi nais 
da fase estadual
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Divulgação

Muito do que sabemos e aprende-
mos é igual em todas as partes do 
mundo. Dentre as informações 

e regras que são universais, uma das que se 
destacam é a respeito do trânsito. Embora 
nos países britânicos a mão de direção seja o 
lado esquerdo, praticamente todas as outras 
nações possuem a mesma mão para que os 
motoristas conduzam os veículos, à direita.

E é assim com as demais regras de trânsito, 
especialmente as placas.

Pensando na uniformização das regras, o 
Brasil promoverá este ano um congresso iné-
dito, que vai reunir todos os Detrans – De-
partamentos Estaduais de Trânsito do país. 
Embora o evento só ocorra em dezembro, é 
importante a discussão já tomar conta da so-
ciedade.

Os desafios do trânsito brasileiro e as 
transformações necessárias para tornar ruas 
e estradas mais seguras serão o tema da dis-
cussão, que ainda vai abranger prefeituras, 
organizações não governamentais e empre-
sários, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com os 
maiores especialistas em trânsito do país, o 
I Congresso de Trânsito, Logística e Mobili-
dade da Associação Nacional dos Detrans vai 
discutir iniciativas e oferecer capacitação a 
servidores públicos da área.

Serão palestras, mesas de debate e cursos 
rápidos voltados para troca de ideias, tecnolo-
gias, produtos e serviços. “Durante o evento, 
além da programação principal, o participan-
te pode criar uma grade de atividades direcio-
nada às suas necessidades, optando por parti-
cipar de cursos técnicos que contribuam com 
suas atividades diárias ou visitando os exposi-
tores para conhecer novidades no setor”, con-
ta o presidente do Congresso, Marcos Traad.

Com o tema “O jovem e a transformação no 
trânsito”, o congresso vai abordar iniciativas 
importantes voltadas para a faixa etária que é 
o maior grupo de risco ao volante.

O exemplo de Pindamonhangaba com o 
Edutran – Educação no Trânsito – pode ser 
citado no congresso, pois anualmente a cida-
de forma jovens estudantes sobre as leis de 
trânsito para que eles carreguem os ensina-
mentos para suas vidas e sejam propagadores 
das informações.

Além disso, vale ressaltar que eles serão os 
futuros motoristas. Dados do Seguro DPVAT 
apontam que, das 763 mil vítimas de aciden-
tes no trânsito brasileiro em 2014, 52% estão 
na faixa de 18 a 34 anos. “As principais causas 
são excesso de velocidade, consumo de álcool 
e imprudência. O que os Estados e os municí-
pios podem fazer para mudar esta realidade? 
Como a sociedade pode contribuir?”, questio-
na Traad.

Sobre isso, os congressistas terão ainda um 
amplo espaço para conhecer as maiores novi-
dades e lançamentos em produtos, serviços e 
tecnologia de trânsito, logística e mobilidade. 
A ideia é que o evento funcione também como 
oportunidade de bons negócios e troca de ex-
periências de sucesso.

Tem tudo para dar certo.

Padronizar o que já é igual

Congresso reunirá detrans 
do brasil para debater 
melhorias no trânsito

Deus, com a Sua infinita bon-
dade, envia ao nosso planeta seres 
privilegiados, predestinados à práti-
ca do bem, com a missão de tornar o 
mundo um pouco mais feliz. Eles aqui 
aportam para lançarem as belas se-
mentes da fraternidade entre os seus 
semelhantes e ofertarem exemplos 
edificantes. Movidos pela força impe-
recível da fé, enfrentam dificuldades, 
nada temem, cientes e conscientes da 
grandiosidade do dever cumprido pe-
rante Deus, a Pátria e a Família.

Assim, o bondoso Pai fez vir ao 
mundo, no dia 22 de abril de 1920, 
na aprazível Pereira, no sertão 
adusto do Ceará querido, um ser 
humano iluminado: METON MAIA 
E SILVA. Funcionário do IBGE de 
dedicação ímpar,  jornalista admi-
rado, fez de Limoeiro do Norte, a 
nossa Princesa do Jaguaribe, o seu 
segundo lar, e, ao lado da doce e 
meiga Professora Olívia Lisete de 
Freitas e Silva, lá constituiu  admi-
rável família, sendo por Deus pre-
senteado com filhos amáveis, fra-
ternos como o pai, que honram a 
terra-berço: José Berckmans, Gló-
ria, Maria José e Socorro.

Por todos os méritos, foi agracia-
do em 1965, como título de “Cida-
dão Limoeirense”. METON MAIA E 
SILVA, ao longo de décadas, sem-
pre utilizou a sua vigorosa pena 
para defender os mais altos interes-
ses da comunidade limoeirense e do 
Vale do Jaguaribe, sem esmorecer, 
enaltecendo valores, pugnando por 
causas nobres, sem jamais pensar 
em si o que o torna credor da gra-
tidão imperecível do nosso povo. 
Altivo e bom, sempre se manteve 
nos altiplanos do espírito onde não 
atingem os obuses do desamor, da 
maldade e da inveja que corrói as 
almas. Irradia fulgores da luz da 
lealdade que constrói, da amizade 
que eleva e da fraternidade que nos 
aproxima do Criador.

O filósofo Shopenhauer escreveu 
que “O Homem é  um Animal Reli-
gioso”. O religioso METON canta a 
glória infinita de Deus-Pai e a subli-
me verdade do Evangelho que santi-
fica. Canta o Cristianismo que é lan-
ça de têmpera de aço que risca o céu 
num raio de esperança e refulge no 
espaço como uma estrela.

Na vida só conquistou amizades 

verdadeiras. Amigos que o reveren-
ciam ao ensejo da sua abençoada 
trajetória de noventa e cinco anos 
de luz, glorificando o Pai Eterno, 
pelo bem da humanidade. Homem-
Poeta, METON MAIA E SILVA re-
aliza, portanto, o suave milagre de 
oferecer, como dádiva, “A humil-
dade das crianças, dos idosos, das 
nuvens e dos pássaros”, como bem 
diria o paulista Paulo Bonfim, Prín-
cipe dos Poetas Brasileiros.

METON MAIA E SILVA, honra e 
glória do jornalismo e das Letras do 
Ceará, todos nós, beneficiários do 
seu bem-querer, genuflexos, o sau-
damos, jornalista-poeta que mostra 
lirismo nos gestos, nas palavras, 
na maneira de ser e no modo leal 
com que estende a sua mão frater-
nal. Hoje, contemplando a jornada, 
pode proferir como o grande Trova-
dor - Poeta Octávio Venturelli:“

Quero a paz das mãos vazias,
a ter tido a insensatez
de acreditar que honrarias
valem mais que a honradez!”.

Ave, METON! Deo gratias!

bingo em prol da Euterpe neste domingo

torneio de 
truco no 
Santa cecília

A 2ª edição do torneio 
de truco do bar do Roqui-
nho foi transferida para o 
bar do Zé Ramos e será re-
alizada neste domingo (8), 
a partir das 11 horas. As 
inscrições podem ser feitas 
no dia ou antecipadamente 
e o custo é de R$ 40. Mais 
informações 99178-8697 e 
99123-4319.

A dupla campeã recebe-
rá R$ 500; a vice-campeã, 
R$ 300; terceiro lugar, 
uma leitoa e, o quarto lu-
gar, uma caixa de cerveja.

A comunidade do bair-
ro Santa Luzia promove 
neste domingo (8) um 
bingo em parceria com a 
Corporação Musical Eu-
terpe. O objetivo é arreca-
dar dinheiro para ajudar 
os programas solidários 
da instituição.

O bingo, que começa-
rá às 15 horas, oferecerá 
cinco prêmios para o pri-
meiro lugar, sendo cinco 
rodadas premiadas.

Confira 
os prêmios:

1º prêmio – espremedor 
de laranjas, churrasqueira, 
edredom de casal, cafeteira 
e também uma sanduicheira;
2º prêmio – ventilador; 
3º prêmio – panela elétrica 
de arroz;
4º prêmio – liquidificador;
5º prêmio – espremedor 
de laranjas.

o evento acontece no 
centro comunitário do 
bairro Santa Luzia (atrás do 
cemitério), situado na rua 
antônio dos Santos, 170.

Estado inicia 2ª fase da 
vacinação contra aftosa

Começou,  no último 
domingo (1º/11), a 2º fase 
da vacinação contra a fe-
bre aftosa no Estado de 
São Paulo. Desta vez, todo 
rebanho deverá ser imuni-
zado contra a doença, até 
o dia 30 de novembro, de 
acordo com determinação 
do Ministério da Agricul-
tura.

O criador tem até o dia 
sete de dezembro para 
apresentar os comprovan-
tes. Quem não comunicar 
ou não aplicar o medica-
mento no rebanho, pode 
pagar multa que varia 
entre R$ 60 a R$ 90 por 
cabeça.

Há 19 anos o estado não 
registra casos da doença e 

a meta é manter o proble-
ma longe para evitar os 
prejuízos. A febre aftosa é 
causada por um vírus que 
não tem cura. Todos os 
animais infectados preci-
sam ser sacrificados e en-
terrados na propriedade.

O criador deve adquirir 
vacina somente em esta-
belecimentos cadastrados. 
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VARIEDADES
CONCURSO MISS E 
MISTER  FITNESS PINDA 
2015 SERÁ NO DOMINGO

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

Será neste domingo (8), o 
concurso que irá eleger a Miss e 
o Mister Fitness Pindamonhan-
gaba 2015. Neste ano, serão 30 
candidatos de diversas acade-
mias sociais e até de cidades 
vizinhas. 

De acordo com o organi-
zador do evento, Alan Assis, 
puderam participar candidatos 

de cidades onde o concurso não 
acontece. “Quem vencer vai 
representar Pindamonhangaba 
na fase estadual do concurso 
em 2016”, contou ele.

Os vencedores ganharão 
contrato com um loja de su-
plementos, para serem garotos 
propaganda por um ano e um 
ano de suplementação, além de 
diversos outros brindes. Os três 
primeiros colocados irão repre-

sentar o município no Miss e 
Mister  Fitness São Paulo.

O vencedor do concurso em 
2014, Anderson Aparecido, 
foi até as finais da fase es-
tadual do concurso, ficando 
com a 28ª posição entre 90 
candidatos.

O desfi le será realizado no 
centrocomunitário do bairro 
Cidade Nova, a partir das 20 
horas.

Fotos: Divulgação
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Divisão De ComuniCação
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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
Facebook: Roderley.RMR

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

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

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

Divisão De ComuniCação/CvP

Divisão De ComuniCação/CvP

Ve r e a d o r

ri c a r d o 
P i o r i n o

Vereador

roderley Miotto

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) esteve no ato 
solene de inauguração da Uni-
dade Básica de Saúde “Benedito 
Marcelino da Silva”, localizada 
no bairro Terra dos Ipês II. 
A cerimônia foi realizada na 
quarta-feira, dia 28. O vereador 
Dr. Marcos Aurélio afirma que 
“é fundamental e muito impor-
tante a parceria realizada entre a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
e o Governo Federal”. Segundo 
dados da Prefeitura, a UBS 
está localizada num terreno de 
2.422,44 m² e tem 730,97 m² de 
área construída, além de estacio-
namento interno. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba informou 
que “a UBS conta com espaço 
para sala de espera, farmácia, 
salas de inalação, de curativos 
e de procedimentos médicos, 
além de sanitários acessíveis e 
sete consultórios”.

Por sua vez, a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
explicou que a UBS da Terra 
dos Ipês II contará com os 
serviços de atendimento básico 

Dr. Marcos Aurélio parabeniza 
Prefeitura pela inauguração da 
UBS do Terra dos Ipês II

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

de profissionais, como clínico 
geral, pediatria, ginecologista, 
procedimentos de enfermagem, 
entre outros. 

Com a inauguração deste 
novo espaço haverá a descen-
tralização do serviço que, atu-
almente, é realizado apenas na 
unidade da Vila São Benedito.

Segundo o vereador Dr. 
Marcos Aurélio – que também é 
médico da rede municipal - o im-
portante é ressaltar que ocorrerá 
uma descentralização e alívio 
de demanda na unidade da Vila 
São Benedito. “Tendo em vista 
que a UBS da Vila São Benedito 
entrará em um processo de re-
forma, adequação e ampliação, 
esta Unidade Básica de Saúde 
do Terra dos Ipês II irá atender o 
bairro e outros adjacentes, pro-
porcionando uma melhor saúde 
e uma melhor qualidade de vida, 
para nossa população. Agora 
aguardamos a inauguração do 
Pronto Atendimento Infantil, 
cujo projeto é de minha autoria”, 
enfatizou o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi.

Vereador 
dr. Marcos 

aurél io 
Villardi

O ve reado r  P ro fe s -
sor Osvaldo Macedo Ne-
grão (PMDB) protocolou 
o  r eque r imen to  de  n º 
1.383/2015 ao Executivo 
Municipal com cópia ao 
Min i s té r io  Púb l ico  do  
Estado de São Paulo, soli-
citando mais informações 
quanto as condições que 
vem sendo realizado a 
prestação do serviço do 
velório municipal à popu-
lação de nossa cidade.

Através  do  requer i -
mento de nº 919/2015, o 
vereador indagou à Ad-
ministração Municipal se 
procedia informações que 
o velório foi construído 
com verba pública munici-
pal e, posteriormente, foi 
transferido à Santa Casa.

Em resposta, foi enca-
minhado ao vereador, o 
Ofício nº 1156/15-GAB, 
descrevendo que o imóvel 
onde foi construído o Ve-
lório e Serviço Funerário 
é de propriedade da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, sendo 
o prédio erguido com o au-
xílio concedido pelo Muni-
cípio, além da subvenção 
para os equipamentos, in-
formando também que não 
há registros de convênio 
ou instrumento celebrado 
entre a Prefeitura e a Santa 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação 
ao prefeito pedindo estudos 
junto aos órgãos competentes 
e à Concessionária Nova Du-
tra, no sentido de viabilizar 
uma passagem sob a Rodovia 
Presidente Dutra, na altura do 
Posto Amaral, continuação da 
Estrada Municipal Sebastião 
Vieira Machado.

De acordo com o vereador, 
esta passagem se faz neces-
sária, pois os moradores do 
bairro do Una ficam ilhados 
e tem que realizar uma volta 
muito grande para vir para a 
cidade, bem como os mora-
dores que se dirigem para o 
bairro tem que se deslocar até 
o primeiro trevo de Taubaté, 
junto à rodoviária nova, para 
retornar e acessar o bairro 
do Una.

“A construção de uma 
passagem subterrânea sob a 
Via Dutra vai facilitar para 
os moradores do bairro do 
Una, bem como os funcio-
nários e clientes do Posto 
Amaral, além de uma nova 
possibilidade de acesso a 
Pindamonhangaba”, destaca 
o vereador.

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é a revitalização da Estrada 
Municipal Sebastião Vieira 
Machado, no bairro do So-
corro, que inicia na rotatória 
do  Lo teamento  Colon ia l 
Village, margeando o Lotea-
mento Parque Lago Azul e o 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB), atuante no que diz 
respeito a Saúde de Pinda-
monhangaba, se reuniu com a 
Comissão de Saúde da Câmara, 
com o Prefeito Vito Ardito e a 
Secretária de Saúde, Sandra 
Tutihashi no dia 1º de outubro, 
a fim de resolver alguns pro-
blemas encontrados na área de 
saúde no Distrito de Moreira 
César.

Na oportunidade, o verea-
dor Roderley Miotto solicitou 
resposta ao seu requerimento 
n° 1.628/2015, no qual pedia 
informações sobre a falta de 
médicos para atendimento no 
P.A. de Moreira César.

Mais uma vez, o parlamen-
tar, relatou a extrema necessi-
dade da inauguração da UBS 
- Unidade Básica de Saúde, do 
bairro Terra dos Ipês II, que se 
encontra com as obras acaba-
das e pronta para funcionar há 
tempos.

O vereador vem recebendo 
diversas reclamações com rela-

 

A 38ª Sessão Ordinária, realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, foi extremamente movimentada e 
repleta de assuntos ligados à saúde pública de Pindamonhangaba e da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale). Além 
da Ordem do Dia, que continha dois projetos, o plenário debateu a questão da saúde 
pública no município, especialmente, o prolongamento dos contratos e convênios entre 
a Prefeitura e a Diretoria da Santa Casa. 

Incluídos na Ordem do Dia, os vereadores analisaram dois Projetos de Lei do 
Executivo que abordaram o assunto envolvendo o prazo do convênio celebrado com a 
Santa Casa de Pindamonhangaba para os serviços de saúde. Antes da discussão e votação 
em plenário, o vereador Professor Osvaldo (PMDB) pediu o adiamento dos projetos 
alegando que “não houve tempo suficiente para analisá-los, uma vez que eles foram 
protocolados na tarde da sexta-feira, dia 23 de outubro”. Porém, o plenário não acatou 
a solicitação e o pedido de adiamento foi rejeitado por 8 votos a dois. Na votação, o PL 
nº 140/2015 que “Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa visando 
à prestação de serviços de urgência e emergência na operacionalização integral do 
Pronto Socorro Municipal” e o Projeto de Lei nº 142/2015 que “Prorroga o prazo do 
convênio celebrado com a Santa Casa de Pindamonhangaba, visando à prestação de 
serviços hospitalares ambulatoriais e de internação”, ambos do Poder Executivo, foram 
aprovados por 8 votos a 2. Votaram contra os vereadores Professor Osvaldo Macedo 
Negrão e Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS). 

Tratamento oncológico 
Atendendo ao convite do vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), o deputado 

estadual Padre Afonso Lobato participou da sessão ordinária. O parlamentar taubateano 
abordou a questão preocupante do tratamento oncológico de pacientes da RM Vale, inclu-
sive os de Pindamonhangaba que estão tendo que se deslocar até Guarulhos – na grande 
São Paulo – para realizar os procedimentos médicos de combate e controle da doença.

Criticando diretamente o Governo Federal que cortou cerca de R$ 13 bilhões do 
Orçamento para a área de Saúde, o deputado Padre Afonso foi enfático ao afirmar que 
“é preciso mobilização de todos para acertar a situação grave por que estão passando os 
pacientes da RMVale”. Segundo ele, é inconcebível que um paciente saia de Bananal e 
percorra 600 km até Guarulhos, entre ida e volta, para realizar uma quimioterapia. “O 
tratamento é muito agressivo e a viagem agrava, ainda mais, a situação do paciente”, 
observou.

Padre Afonso lembrou que hoje, em Pindamonhangaba, existem cerca de 110 pa-
cientes que necessitam desse atendimento e o correto seria que eles fossem tratados no 
Hospital Regional de Taubaté. Entretanto, de acordo com o deputado, isso não ocorre 
pois esse hospital já está com sua capacidade esgotada e mesmo com a verba de R$ 400 
mil liberada pelo Governo do Estado, não há vagas suficientes para todos os pacientes. 
“Essa verba de 400 mil é só uma gota no oceano. Precisamos de muito mais”, enfatizou. 

Por sua vez, o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi agradeceu a participação do 
deputado e imediatamente apresentou um requerimento – assinado pelos demais ve-
readores e aprovado pelo plenário – cobrando das autoridades estaduais (Governador 
Geraldo Alckmin e Secretaria de Saúde do Estado) uma solução para o caso e a liberação 
de mais verbas para o tratamento do câncer. 

Ordem do Dia
Os dois projetos que estavam relacionados na Ordem do Dia também foram votados 

pelos vereadores. O Veto n° 01/2015 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 77/2015,  que 
“Denomina de Avenida São Paulo, a Avenida 2 do Residencial Vila São Paulo”, referente 
ao Projeto de Lei n° 107/2015, de autoria do vereador Antonio Alves da Silva – Toni-
nho da Farmácia (PDT) foi acatado pelo plenário por 10 a zero. O Projeto de Decreto 
Legislativo n° 06/2015, do vereador Roderley Miotto (PSDB), que “Concede Título de 
Mérito Legislativo” ao atleta e técnico da Seleção Brasileira de Canoagem Feminina, 
Lauro de Souza Júnior também foi aprovado por unanimidade.

Outras inclusões
Outros três projetos foram incluídos na Ordem do Dia. O primeiro foi o Projeto de 

Lei nº 141/2015, da Prefeitura, que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”. 
O plenário aprovou todos os projetos por 10 a zero. Assim, o Executivo Municipal está 
autorizado a abrir, por Decreto, um crédito adicional especial no valor de R$ 146.000,00 
(cento e quarenta e seis mil reais), no Departamento de Segurança, na Secretaria de 
Administração para a “Operação Atividade Delegada”. 

Os outros dois projetos – de autoria do vereador Professor Eric (PR) – foram de 
denominações de Centro Comunitário e via pública. O Projeto de Lei nº 143/2015 
denominou a rua Cinco, do bairro Vitória Vale II, de “Renato Cardoso de Oliveira”. 
E o PL nº 173/2014 deu o nome de “Fátima Campos Resende de Oliveira” ao Centro 
Comunitário do bairro Laerte Assumpção.

Vereador Roderley Miotto 
comemora inauguração da 
UBS da Terra dos Ipês

Após diversAs solicitAções do vereAdor e
reuniões com o prefeito e A secretáriA de 

sAúde, uBs dA terrA dos ipês ii é inAugurAdA

ção as marcações de consultas 
no posto da Vila São Benedito, 
sem contar as imensas filas que 
se formam semanalmente no 
bairro, para que os moradores 
consigam o agendamento.

“Neste encontro, tanto o 
Prefeito, quanto a Secretária 
de Saúde, assumiram um com-
promisso com a comissão de 
inaugurar a unidade de saúde 
ainda no mês de outubro e para 
nossa felicidade, ocorreu nesta 
quarta-feira, dia 28. Quero, em 
nome da população, agradecer 
ao Prefeito Vito Ardito e a Se-
cretária de Saúde, por atender 
nosso apelo e cumprir aquilo 
que foi combinado. Também 
saímos com certeza que a UBS 
da Vila São Benedito não será 
fechada, de modo a trazer mais 
saúde para o Distrito de Mo-
reira César”, destaca Roderley 
Miotto.

De acordo com o vereador, 
existem muitas obras sendo 
realizadas. Em breve serão 
entregues à população as UPAs 

do Cidade Nova, 
Araretama, Morei-
ra César e o Pronto 
Socorro Infantil.  
“Tenho recebido 
diversos pedidos 
com relação à saú-
de e estas inaugu-
rações, sem dúvida, 
trarão benefícios 
para toda cidade”, 
conclui.

Martim Cesar sugere 
passagem sob a Via Dutra 
para atender moradores 
do bairro do Una

Distrito Industrial da Dutra, 
saindo em frente ao posto de 
combustível Amaral, na Via 
Dutra.

O vereador Martim Cesar 
justifica que a estrada não tem 
benfeitorias, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, 
como asfalto, guias, sarjetas, 
iluminação pública, água e 
esgoto e ciclovia, a fim de 
proporcionar mais segurança 
e promover uma nova opção 
de acesso à Via Dutra.

Faixa elevada em
frente ao Real Ville
O vereador Martim Cesar 

enviou solicitação ao prefeito, 
com cópia ao DER – Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem, para que estudem a 
possibilidade de instalar uma 
faixa de pedestre elevada na 
rodovia Amador Bueno da 
Veiga e na rua Alcides Ramos 
Nogueira, para a segurança 
dos pedestres, principalmente 
os que acessam o condomínio 
Real Ville, a Câmara de Vere-
adores e o Fórum. De acordo 
com o vereador, o fluxo de 
veículos é grande nos dois 
sentidos, pela rodovia, em 
direção à Pindamonhangaba e 
na Alcides Ramos Nogueira, 
sentido Taubaté.

“As pessoas que trabalham 
próximos, chegam a ficar até 
dez minutos esperando para 
atravessar com segurança 
no local. Uma faixa elevada, 
como a que instalaram em 
frente ao condomínio Splen-
dore, vai possibilitar uma tra-
vessia com mais segurança”, 
diz o vereador.

Professor Osvaldo 
cobra informações 
sobre convênio do 
velório municipal

Casa quanto à cessão ou a 
administração do velório.

Também em resposta, 
a um requerimento ante-
rior - nº 733/2015 - que 
pedia informações se hoje 
o velório municipal é de 
competência privada ou 
pública, foi encaminhado 
o Ofício nº 656/15-GAB, 
informando que as insta-
lações utilizadas por esse 
setor pertencem mesmo à 
Santa Casa e que há um 
contrato para prestação 
de serviços firmado com 
a empresa Lucas César 
Ribeiro ME.

O vereador Professor 
Osvaldo considera inad-
missível que este assunto 
de extrema importância 
para a população de Pin-
damonhangaba possa ser 
desprezado, sem uma in-
formação correta. “Quero 
ressaltar que, desde 1993, 
já houve uma solicitação 
interna para a localização 
do citado convênio, entre 
a Prefeitura Municipal e a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba, 
referente ao velório. O 
processo nº 107/86, tem 
tudo, menos o convênio. 
Espero que agora, junto 
ao Ministério Público, esta 
Administração encontre o 
documento”, conclui.

Nesta última semana, 
o vereador Ricardo Piori-
no esteve reunido com o 
Deputado Federal Major 
Ol ímpio  (mesma s ig la 
partidária – PDT), para 
tratar de assuntos rela-
cionados exclusivamente 
à Saúde de Pindamonhan-
gaba.

Segundo o vereador, 
a crise enfrentada pela 
saúde também deve ser 
atribuída aos atrasos nos 
repasses de verbas do Go-
verno Federal, havendo a 
necessidade da interven-
ção, com a cobrança de 
sua devida regularização.

“ E m  q u e  p e s e m  o s 
problemas  enf ren tados 
pela Administração local, 

Ricardo Piorino 
solicita apoio ao 
Deputado Major Olímpio

“deputAdo federAl coBrArá repAsse de

verBA do governo federAl à sAúde dA cidAde”
temos que colaborar no 
sent ido  de  melhorar  o 
orçamento, o que contri-
buirá significativamente 
para aliviar a dramática 
s i tuação que  enfrenta-
mos”, observou o verea-
dor Ricardo Piorino.

Polícia Militar
O vereador  Ricardo  

Piorino agradece ao novo 
Comandante da Polícia 
Militar local – Cap. Ri-
cardo Prolungatti, que no 
último dia 26 de outubro 
esteve reunido com os ve-
readores, demonstrando 
grande espírito de cola-
boração e determinação, 
colocando-se à disposi-
ção da comunidade pin-
damonhangabense.

Prorrogado contrato de 
Atendimentos na Santa 
Casa por mais um ano
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Divulgação

Em noite dedicada às reminiscências da 
Pinda antiga, APL homenageia escritora

Promotoras 
Legais 
encerram 
5º curso

Inscrições para Vestibular da 
Fatec e Vestibulinho da Etec 
terminam na próxima semana

A formatura do 5º Cur-
so de Promotoras Legais 
Populares de Pindamo-
nhangaba acontece nesta 
quarta-feira (4), às 19h30, 
e 15 mulheres receberão 
certifi cados em cerimônia 
que acontece no auditório 
da Santa Casa de Miseri-
córdia.

Com aulas, às quar-
tas-feiras, das 19 horas 
às 21h30, no auditório da 
Santa Casa, o curso teve 
a duração de, aproxima-
damente, seis meses e 
acabou no último dia 21. 
De acordo com uma das 
coordenadoras do curso, 
Maura Salgado Valentini, 
muitas mulheres já se for-
maram. “Foram aproxi-
madamente 100, desde a 
primeira edição”, contou. 
Este ano, além de Maura, 
há outras duas coordena-
doras, Andreia Campos 
Salles Martins e Maria 
Rosemeire Gouvêia de Al-
meida. 

A paraninfa deste ano 
será a juíza titular da Vara 
do Trabalho de Pindamo-
nhangaba, Gislene Apare-
cida Sanches. As alunas a 
escolheram após uma pa-
lestra, na qual a juíza foi 
receptível, superando as 
expectativas. 

A turma deste ano se 
chama “Carminha”, em 
homenagem a Maria do 
Carmo dos Santos Gomes, 
que no início do ano deu 
uma palestra às alunas, 

relatando sua experiência 
como Promotora Legal 
formada em 2013.

O curso
É voltado para a capa-

citação de mulheres, que 
estão tendo seus direitos 
violados ou ameaçados. 
Nas aulas, espera-se me-
lhorar a vida das partici-
pantes e de sua comunida-
de, estimulando e criando 
condições para que elas 
conheçam direitos, leis 
e mecanismos jurídicos, 
médicos e assistenciais. 
As formandas devem atu-
ar como multiplicadoras 
e se habilitar a lidar com 
situações de violência.

As aulas são teóricas e 
práticas, com abordagem 
multidisciplinar: direi-
to, medicina, psicologia e 
assistência social, sendo 
composto por ofi cinas, 
troca de conhecimentos, 
palestras e debates, abrin-
do um espaço de educação 
para as mulheres e pro-
porcionando satisfação, 
momento de lazer e cons-
trução de laços de solida-
riedade e amizade. O cor-
po docente é formado por 
defensores públicos, juí-
zes, promotores, advoga-
dos, médicos, psicólogos e 
assistentes sociais.

O curso acontece com 
apoio da União de Mulhe-
res do Estado de São Pau-
lo, da Defensoria Pública 
do Estado e da Santa Casa 
de Pindamonhangaba.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Seguem até a próxi-
ma semana, as inscrições 
para o vestibular da Fa-
tec - Faculdade de Tec-
nologia e para o vesti-
bulinho da Etec - Escola 
Técnica Estadual de Pin-
damonhangaba para o 1º 
semestre de 2016. 

No caso da Fatec, as 
vagas são para os cursos 
superiores gratuitos de 
Tecnólogo Mecânica – 
Processos de Soldagem, 
Processos Metalúrgicos, 
Manutenção Industrial e 
Projetos Mecânicos. Há 
ainda vagas para o curso 
de Gestão Empresarial 
na modalidade Ensino à 
Distância. Os cursos de 
tecnologia da Fatec têm 
duração de três anos. 

As inscrições devem 
ser feitas exclusivamen-
te pela internet, no site 
www.vestibularfatec.
com.br.  Para se inscre-
ver é necessário preen-
cher a Ficha de Inscrição 
e o questionário socio-
econômico, imprimir o 
boleto e pagar a taxa de 
inscrição em qualquer 
agência bancária ou lo-
térica. As inscrições se-
guem até o dia 11 de no-
vembro (quarta-feira) e 
custam R$ 75.

Etec
Na Etec são ofereci-

das vagas para cursos 
gratuitos em quatro mo-
dalidades de cursos: En-
sino Médio, Ensino Téc-
nico Integrado ao Ensino 
Médio, Ensino Técnico e 
Ensino à Distância. 

Há também 40 vagas 
para o curso técnico de 
Informática integrado ao 
Ensino Médio na EE Ga-
briela Monteiro Athay-
de Marcondes, na Cruz 
Grande. 

Na Etec João Gomes 
de Araújo, as vagas são 
para o Ensino Médio; 
Mecânica integrado ao 
Ensino Médio; Nutri-
ção Integrado ao Ensino 
Médio; Informática, Ad-
ministração; Mecânica; 
Nutrição e Dietética e 
Serviços Jurídicos. 

Na unidade também é 
oferecido o curso de Ad-
ministração na modali-
dade Ensino à Distância. 

Na cidade, também 
são oferecidos o curso de 
Administração na moda-
lidade presencial e EJA 

– Educação de Jovens e 
Adultos para a Extensão 
da Etec na Escola Esta-
dual Prof. Rubens Zami-
th, no Distrito de Morei-
ra César; e os cursos de 
Recursos Humanos e Lo-
gística  para a Extensão 
na EE Alzira Franco, no 
Alto do Cardoso. 

No site www.vestibu-
linhoetec.com.br os can-
didatos encontram todas 
as informações neces-
sárias para escolher os 
cursos e unidades e para 
efetuar a inscrição. A 
confi rmação da inscrição 
será enviada ao candi-
dato, por e-mail, até dez 
dias após o pagamento 
da tarifa. 

O período segue até 
terça-feira (10). O valor 
da taxa é de R$ 30. 

ALTAIR FERNANDES
***

Na noite de sexta-feira (30), 
no auditório da Acip – As-
sociação Comercial e In-
dustrial, a APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras se reuniu para sua 
plenária solene referente ao 
mês de outubro. A progra-
mação do evento, que cons-
tou de homenagens, apre-
sentação de livro lançado 
por acadêmico e  honraria, 
foi aberta com a boa músi-
ca apresentada pelos alunos 
da Fasc – Faculdade de Mú-
sica Santa Cecília: Caroline 
Galvão Cezar Fernandes, 
Jonas Marcelino Queiroz, 
Pedro Marcelino Queiroz e 
Matheus Henrique Ribeiro. 

 A palestra do mês coube 
ao acadêmico romancista, 
professor Ricardo Estevão 
e foi dedicada à memória 
do inesquecível professor 
pindamonhangabense José 

Acadêmica Júlia San Martin sendo agraciada com a 
Medalha  e Diploma ‘Athayde Marcondes’ pelo presidente 
da APL, Alberto Santiago; vereador José Carlos Gomes 
‘Cal’, e pelo neto de Athayde, José Luís Gândara Martins

Alunos da Fasc (coordenação da professora de 
música e acadêmica Jaqueline Bigaton) animaram a 
plenária solene da APL

portalr3portalr3

Wadie Milad (1910 – 1986). 
Ricardo lembrou fatos e fei-
tos relacionados à vida do 
homenageado e suas ações 
em prol do município, encer-
rando com a declamação de 
seu célebre poema “Árvore 
Velha”, eternizado num dos 
livros do acadêmico Fran-
cisco Piorino denominado 
“O grande amigo das árvo-

res – João Pedro Cardoso”. 
Prosseguindo, a aca-

dêmica vice-presidente da 
APL, Juraci de Faria, apre-
sentou sua recente publica-
ção dedicada aos 500 anos 
de Santa Tereza D’Ávila: 
“Memorial do Monastério”, 
obra poética da autora poe-
tisa com iluminuras de sua 
fi lha Marina Oliveira.  

Honraria e memórias 
da Pinda antiga

O destaque da plenária 
foi a entrega da Medalha do 
Mérito “Athayde Marcon-
des”, conforme Decreto Le-
gislativo 03/2013, requeri-
mento 2.243/2013, ambos 
de autoria do vereador José 
Carlos Gomes ‘Cal’. Anual-
mente, como solenidade co-

memorativa ao aniversário 
de nascimento de Athayde 
Marcondes (11/10/1863 – 
13/9/1924) patrono da ca-
deira nº13 de membro titu-
lares, a honraria é concedida 
ao acadêmico ou cidadão 
que se destaque no trabalho 
de resgatar a memória da 
cidade, sendo desta vez a 
escritora,  professora Júlia 

San Martin Boaventura.
Ilustraram a realização 

dessa solenidade as falas 
do neto de Athayde Mar-
condes, José Luís Gândara 
Martins; do acadêmico pre-
sidente de honra  da APL, 
Francisco Piorino Filho e da 
homenageada com o Méri-
to Athayde Marcondes. Em 
todos os pronunciamentos, 
houve exaltação à memória 
do maior pindamonhanga-
bense nascido em Taubaté, 
autor imprescindível àque-
les que pesquisam a história 
de Pindamonhangaba.

Muita aplaudida por aca-
dêmicos, convidados e amigos 
da APL, foi a exibição do vídeo 
relacionado a Pinda antiga, 
idealizado pela professora 
Júlia San Martin, a partir dos 
fi lmes antigos feitos pelo seu 
pai, o saudoso  Agostin San 
Martin, e produzido pela Vi-
sual Produções, liderada pelo 
jornalista Adelson Cavalcanti.  

A juíza Gislene Aparecida Sanches (5ª da esquerda para a direita) é a paraninfa da turma de 2015



Pindamonhangaba 4 dE noVEmbRo dE 2015Tribuna do Norte6

Instituição Proponente Identificação da proposta

Associação Criança Feliz 
São Gabriel

Descobrindo Talentos

Associação Criança Feliz 
São Gabriel

''Projeto Família Feliz''

Associação do Centro 
Convivencia de Idosos 

Cônego Nestor Azevedo

Serviço de Fortalecimento de 
Vinculos e Convivencia 
Familiar e Comunitaria '' 

Colheita''

Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 

Pindamonhangaba - 

Serviço de Prot. S a 
Adolescente em 

cumprimento de medida 
socioeducativa de L.A. e 

PSC''' Projeto Recomeço ''

Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 

Pindamonhangaba - 
'SFCV 15 à 29 anos Harmonia

Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 

Pindamonhangaba - 

Programa Centro Social Dom 
Bosco ''06 à 21 anos

Associação para Auxilio da 
Criança e do Adolescente - 

Projeto Crescer
SFVC'''Comunidade em Ação''

Associação 
Pindamonhangabense de 
Amor Exigente -APAMEX

Programa -" Apoio e 
Orientação às Famílias de 
Dependentes Químicos – 

Prevenção ao Uso de 
Substâncias Psicoativas''

Associação Santa Rita de 
Cassia de 

Pindamonhangaba

Benefícios''' Projeto 
necessidades basicas ''

Casa São Francisco
Programa'''Amparo à Mulher 
como Equilíbrio da Família''

A Secretaria de Saúde e Assistencia Social torna público 
os projetos apresentados e selecionados no 1º 
chamamento público da Assistência Social para repasse 
de termo de Colaboração no ano de 2015/2016

Casa Transitória Fabiano 
de Cristo

Programa''' Plano Bem 2016 ''

Convivência de Idosos de 
Moreira César

Serviço de Convivencia e 
Fortalecimento de Vinculos 

''Renascimento''  

Instituto das Filhas de 
Nossa Senhora das Gracas-

Obra Padre Vita

SFCV - 06 à 15 anos'''Projeto 
Criança Ativas

Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente - 

IA3
Programa'''Vem Ser''

Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente - 

IA3

SCFV - 10 a 15 anos'''Atores 
Sociais''

Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente - 

IA3

Programa'''Aprendiz na 
Empresa''

Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente - 

IA3

Programa'''Aprendiz na 
Empresa''

''Lar da Criança Irmã Julia''
''Serviço de Acolhimento 
Institucional de Crianças''

Lar Irmã Terezinha

Serviço de Acolhimento 
Institucional Abrigo 

Idoso''Colorindo a Vida com a 
Melhor Idade''

Lar São Judas Tadeu
''Serviço de Convivencia e 

Fortalecimento de Vinculos''  
06 à 12 anos

Lar São Vicente de Paulo
Serviçode acolhimento 

Institucional ''Abrigo Idoso

Liceu Coração de Jesus
SCFV -Provim - Programa Vida 

Melhor ''06 à 14 anos

Liceu Coração de Jesus
'' Programa Centro Juvenil 
Dom Bosco''15 à 17 anos

Serviços de Obras Sociais - 
SOS

Programa''' Super Ação ''

Serviços de Obras Sociais - 
SOS

Serviço de Acolhimento 
Institucional para adultos e 
famílias, atendimento Casa 

de Passagem''' Posto de 
Atendimento ao Imigrante - 

PAM ''

Serviços de Obras Sociais - 
SOS

Benefícios''' S.O.S-Pinda ''

Serviços de Obras Sociais - 
SOS

Benefícios''' SOS-Moreira 
César'' 

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2015/2017

 A Comissão especial responsável pela eleição dos representantes da 
sociedade civil informa abaixo a todos os interessados o resultado final do 
processo eleitoral. 

A posse dos novos conselheiros será agendada, assim que os novos 
representantes do poder público estiverem definidos. 

Instituição Representantes 

1. Conselho Regional de Psicologia 
– 6º Região – Subsede Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 

Viviane Moreira Tineu de Melo (titular) 

Franceline Aparecida Prolungati de Oliveira (suplente) 

2. ACCI “Cônego Nestor José de 
Azevedo

Mariana Almeida Bonfim (titular) 

Luiz Gonzaga Leme (suplente) 

3. Lar Irmã Terezinha – Associação 
de Assistência ao Idoso 

Carla Ap. Miranda da Silva Fonseca (titular) 

Patrícia Ap. Santos Beraldo (suplente) 

4. Lar São Vicente de Paulo 
Antonio Alves de Moraes  Junior (titular) 

Ágata Irina Villani (suplente) 

5. ACCI Francisca Inácia Ribeiro 
Adilson Lima da Silva (titular) 

Suely Giorio (suplente) 

6. União dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de 
Pindamonhangaba - UAPIP 

José Maurílio Lemes da Silva (titular) 

Joel dos Reis Batista (suplente) 

Comissão Especial Eleitoral 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO - RETIFICAÇÃO 

PREGÃO Nº. 213/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado, com fornecimento 
de peças, materiais, componentes e mão de obra especializada, mediante regime de 
empreitada por menos preço global, visando atender às necessidades da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2015 ao contrato 262/2014.
Na publicação do dia 29/10/2015, página 05, referente ao pregão/aditamento supracitado, 
onde se lê “PREGÃO Nº. 231/2013”, leia-se “PREGÃO Nº. 213/2014”.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

======================================================================== 
ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

======================================================================== 

Às 16 horas do dia 28 de outubro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio 
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Francisco Piorino Filho e Regina 
Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e 
deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos. 
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme 
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião: 
a) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17); 
b) Outros assuntos diversos. 
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes que não houve movimentação de aposentadoria e pensão. 
Em seguida passou ao item segundo e último da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foi informado o 
encaminhamento do relatório com as justificativas aos apontamentos do TCE-SP exercício 2014 à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos. 
Foram analisados pelo Conselho os processos de estudo para reversão de pensão, e ficou acordado que antes de 
qualquer parecer do Conselho de Administração, será necessário o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos 
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração. 

Sidervan Luiz Alves  
Superintendente do FPMP 

                          

Francisco Piorino Filho                                                                               Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta                  
      Conselheiro                                                                                                           Conselheira                      

Antonio Carlos Bertoni Alvares                                                                           
Diretor Depto. RH Prefeitura 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA 12º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 12ª reunião 
extraordinária de 2015, a realizar - se:

Dia:   04/11/2015                     
Horário:  8h30
Local:  LAR SÃO VICENTE DE PAULO

PAUTA: 
•	 Proposta	de	alteração	da	Lei	de	criação	do	CMAS	(Lei	n.	3199/1996)
O	 Pré-projeto	de	lei	(indicação	do	CMAS)

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 
justificativa	com	antecedência	para	o	email:	cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA 13º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 13ª reunião 
extraordinária de 2015, a realizar - se:

Dia:   18/11/2015                     
Horário:  8h30
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

PAUTA: 
O Deliberação sobre os recursos do FMAS – Fundo Municipal de Assistência 
Social – verba/2016

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 
justificativa	com	antecedência	para	o	email:	cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
PINDAMONHANGABA – CMPD  

Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil 
Gestão 2015/2017 

A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade 

civil informa a todos os interessados a lista de inscrições habilitadas:

Instituição Representantes 

 Inilibras Instituto de Educação e 
Cultura Ltda-Me 

Simone Cristina Rodrigues de Abreu Ribeiro 
(titular)

Adriana	Patrícia	Alves	Moreira	Lorentino	(suplente)	

 APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora de Almeida (titular) 

Ana	Luíza	Garufe	(suplente)	

 OAB – Ordem dos Advogados 
do Brasil 

Andréa Campos Salles Martins (titular) 

Maura	Salgado	Valentini	(suplente)	

 Associação Recém-Sorrindo 
Juliana Costa Monteiro (titular) 

Camila	Machado	Balbi	(suplente	

Cronograma de atividades

AÇÕES DATAS 

Publicação do resultado  03/11/2015 

Assembleia para a Eleição 05/11/2015 

Publicação do resultado 10/11/2015 

Posse dos eleitos e eleição da diretoria 10/12/2015 

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2015. 

Comissão Eleitoral 

          ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS 
             Criada Pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962 

            Utilidade Pública = Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2.001 
                CNPJ nº 04.360.419/0001-05 

________________________________________________________________________________ 
Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - CEP 12400-280 - Pindamonhangaba/SP. 

Fone: (12)3642-3909 / 9102-1562 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os membros da Academia Pindamonhangabense de Letras para a Assembleia 
Geral que será realizada no próximo dia 14 de novembro na sede provisória da entidade, sita à rua Dr. 
Laerte Machado Guimarães nº 135, centro, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, às 
10	horas,	em	primeira	convocação.	Caso	haja	necessidade,	haverá	uma	segunda	convocação,	30	(trinta)	
minutos após, quando a Assembleia será realizada com os membros presentes. 
Na pauta, eleição dos membros do Conselho Diretor e, em seguida, serão eleitos os membros do Conselho 
consultivo. 

As chapas interessadas em participar desta eleição devem estar completas, sendo que para concorrer aos 
cargos de Presidente e de Vice-presidente têm que ser Acadêmicos Titulares. 
Estas inscrições terão que ser entregues até o dia 13 de novembro próximo, às 17 horas, no endereço 
acima citado. 

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2015. 

Alberto Marcondes Santiago 
Presidente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 030/2015 – SFP

A	 Prefeitura	Municipal	 de	 Pindamonhangaba	 notifica	 Paul	 James	 Tuten,	 proprietário	 do	
veículo com placa CHU0089 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar 
os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal 
do Atanázio no período de agosto à setembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário 
teve	5	dias	para	justificar	as	evasões	a	partir	do	dia	29/09/2015,	data	em	que	foi	recebida	
através dos Correios de acordo com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 069/2015 – SFP

A	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Pindamonhangaba	 notifica	 RCV	 Mancilha	 Transportes,	
proprietária do veículo com placa EHH7942 a comparecer ao Setor de Fiscalização de 
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da 
Estrada Municipal do Atanázio no mês de setembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário 
teve	5	dias	para	justificar	as	evasões	a	partir	do	dia	01/10/2015,	data	em	que	foi	recebida	
através dos Correios de acordo com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.834 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando 
à prestação de serviços hospitalares ambulatoriais e de internação. 
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.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando à prestação de serviços hospitalares ambulatoriais e de 
internação - Convênio nº 89/2014, por doze meses.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput destina-se a prorrogação do convênio, com a alteração do plano 
operativo. 
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de novembro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 28 de outubro 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	28	de	outubro	de	2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.833 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia visando à prestação de serviços 
de urgência e emergência na operacionalização integral do Pronto Socorro Municipal. 
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.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a prestação de serviços na operacionalização integral do 
Pronto Socorro Municipal -Convênio nº 88/2014- por mais doze meses.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput destina-se a prorrogação do convênio e aprovação do plano 
operativo. 
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de novembro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 28 de outubro 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	28	de	outubro	de	2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.832 DE 28 DE OUTUBRO  2015.
Autoriza	o	Executivo	Municipal	a	conceder	subvenção	a	entidade	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	às	entidades	sociais,	sem	fins	
lucrativos, elencadas abaixo:

Art. 3º. 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. 4º.	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. 5º  As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura 
de	crédito	adicional	suplementar	e	especial	são:		14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.01	fichas	
641 e 521.
Art. 6º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de outubro 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	28	de	outubro	de	2015.
 Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Entidade Federal Ficha Verba

Lar São Vicente de Paulo R$ 4.500,00 641 FMAS/Convênio 
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LICENÇA DA CETESB

V. FERNANDES MAQUINAS ME torna público que requereu na CETESB a Licença 
Prévia para FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS á Rua Dr. Rodrigo 
Romeiro, 526 – Crispim – Pindamonhangaba/SP.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

        P O R T A R I A   Nº  046/  2015

Prorroga os trabalhos da  Comissão de 

Sindicância instaurada pela Portaria nº 

44/2015.

__________________________________

Vereador FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA, Presidente da Câmara de 

Vereadores de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

por esta Portaria RESOLVE: 

Art. 1º -  Prorrogar por mais 30 (trinta) dias os trabalhos da Comissão de Sindicância instaurada 

pela Portaria nº 44/2015, para apurar suposta retirada de bloquetes e/ou tijolos desta Casa de Leis 

sm autorização.

§único - A Comissão de Sindicância esta constituída de acordo com o ATO nº03 e 17/2015. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Pindamonhangaba, 27  de outubro de 2015 

Vereador FELIPE CÉSAR 
      Presidente 

Publicada no DA.

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 187/2015 de “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, foram elaboradas as Atas para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 08/10/2015: 

ATA nº 103/2015 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Kg 1.005.001.002333 AÇUCAR REFINADO  ComETa 1,83 50.000 

02 CX 1.005.001.002345 AMIDO DE MILHO  TEC nUTRi 2,09 2.000 

04 PCT 1.005.001.002409 AVEIA EM FLOCOS FINOS  YoKi 1,70 4.000 

09 PCT 1.005.002.002479 BISCOITO DOCE; S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR COCO PanCo 3,57 15.000 

10 PCT 1.005.002.002597 BISCOITO DOCE S/ RECHEIO; 
TIPO ROSQUINHA; SABOR MILHO VERDE PanCo 3,51 15.000 

15 Kg 1.005.001.002339 FARINHA DE TRIGO  noniTa 1,80 10.000 

16 Kg 1.005.001.002362 FEIJÃO CARIOQUINHA  gRanoLaR 3,20 60.000 

17 PCT 1.005.002.002471 FERMENTO FRESCO BIOLOGICO  iTaiQUaRa 4,65 1.200 

18 Unid. 1.005.001.002330 FERMENTO EM PÓ.  TRiSanTi 2,45 1.000 

19 Kg 1.005.001.002283 FUBA  Sinha 1,40 5.000 

20 Kg 1.005.001.002346 GELATINA EM PÓ  TEC nUTRi 5,00 4.000 

23 PCT 1.005.002.002484 MACARRÃO TIPO AVE MARIA  gaLo 1,56 10.000 

24 PCT 1.005.002.002485 MACARRÃO TIPO PARAFUSO  gaLo 1,37 20.000 

25 PCT 1.005.002.014457 MACARRÃO TIPO CARACOLINO  gaLo 1,56 20.000 

26 PCT 1.005.002.014458 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 
10 gaLo 1,56 20.000 

27 PCT 1.005.002.014459 MACARRÃO TIPO LETRAS DO 
ALFABETO  gaLo 1,56 10.000 

32 FR 1.005.001.002285 OLEO DE SOJA.  ViLa VELha 3,10 30.000 

34 Kg 1.005.001.002338 SAL REFINADO IODADO.  PLUma 1,03 6.000 

35 Kg 1.005.001.002354 TEMPÊRO ALHO E SAL  naTaRi 3,20 5.000 

36 FR 1.005.001.002291 VINAGRE  PaLLÁdio 1,93 4.000 

ATA nº 104/2015 Empresa: CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

12 Unid. 1.005.001.002360 EXTRATO DE TOMATE QUERo 3,79 25.000 

21 LT 1.005.001.002370 LEITE PiRaCanJUba 3,01 100.000 

ATA nº 105/2015 Empresa: M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 PCT 1.005.002.002481 BISCOITO DOCE; S/ 
RECHEIO; TIPO ROSQUINHA; SABOR 
CHOCOLATE 

PanCo 4,60 15.000 

29 PT 1.005.001.002290 MARGARINA VigoR 3,16 6.000 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

ATA nº 106/2015 Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

22 PCT 
1.005.001.017587 MACARRÃO DE MILHO 
COM LINHAÇA DOURADA 

TiVVa 5,88 10.000 

ATA nº 107/2015 Empresa: GUINZO COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 PCT 1.005.002.002598 BISCOITO SALGADO, SEM 
RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER 

REnaTa 1,88 15.000 

07 PCT 1.005.002.002478 BISCOITO DOCE; S/ 
RECHEIO; TIPO MARIA 

REnaTa 1,92 15.000 

14 Kg 1.005.001.002358 FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA 

dobÁ 1,94 8.000 

28 PCT 1.005.002.014460 MACARRÃO TIPO PENA don SaPoRE 1,35 20.000 

30 PCT 1.005.002.014461 MASSA PARA LASAGNA 
PRÉ COZIDA  

gaLo 2,08 40.000 

31 La 1.005.001.002337 MILHO VERDE PREdiLECTa 1,12 25.000 

* Publicar 01 Vez 

LICENÇA DA CETESB

ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Instalação Nº 3002583 para Fabricação de Produtos Farmoquímicos, 
sito á AVENIDA ARTHUR DOS SANTOS, S/Nº, LOTE 03, QUADRA B - PARQUE 
INDUSTRIAL - AGUA PRETA - PINDAMONHANGABA-SP.

 

S C DE MACEDO - ME
 

Empresa situada no endereço Av Francisco Barreto Leme, No.1026, Loja 02, Jardim dos 
Estados, CEP 12062-001 em  Taubaté/SP, inscrita no CNPJ sob o No. 00.251.194/0001-06, 
torna público que houve extravio do Talão de Notas Serviço 001 a 100 e do Livro de Registro 
de Prestação de Serviço.

MAS - CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 10ª reunião 
ordinária de 2015, a realizar - se:

Dia:   11/11/2015                     
Horário:  8h30 – chegada
Duração: 9 h às 12 horas (previsão)
Local:  AUDITORIO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

PAUTA: 
•	 AUDIÊNCIA	PÚBLICA	DAS	ENTIDADES	2015	

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: 
1.	 Os	 conselheiros	 que	 não	 puderem	 comparecer	 deverão	 enviar	 a	 justificativa	
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
2. Todas as entidades inscritas no CMAS deverão comparecer a esta audiência 
pública, conforme prevê o artigo 14 da Resolução n.14/2014-CNAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria nº 04/2015  da Secretaria de Educação e Cultura, de 22 de outubro  de 2015.
Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para atuarem nos Projetos Pedagógicos Especiais
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011, que dispõe sobre organização, 
estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público 
do Município de Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições referentes à seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar nos Projetos Pedagógicos Especiais durante o 
ano letivo de 2016 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divulgação, à execução, 
ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de que trata esta Portaria.
Art. 3º Compete à Secretária de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para o correto 
cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de seleção de docentes conforme dispõe 
o artigo 39 da Lei Municipal 5.318/2011.
Art.	4º		Para	os	fins	a	que	se	destina	esta	portaria	definem-se	dentre	os	Projetos	Pedagógicos	Especiais	
indicados no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 5.318/2011 os que seguem discriminados abaixo:
I- Atendimento Educacional Especializado
a) Salas de Recursos Multifuncionais - SRM
b) Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP
II- Educação Ambiental
a) Projeto de Educação Ambiental Casa Verde
III- Educação de Jovens e Adultos

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 5º Os docentes efetivos da Rede Municipal de Ensino, interessados em atuar em algum dos Projetos 
Pedagógicos Especiais indicados nos incisos I, II e III do artigo 4º desta portaria, independentemente de 
terem	sala	atribuída	no	ano	de	2.015,	deverão	manifestar	seu	interesse	por	meio	de	formulário	específico.
§ 1º O formulário a ser preenchido pelos docentes interessados será disponibilizado às unidades escolares 
até 14 (quatorze) de dezembro, através do Departamento de Gestão Educacional.
§ 2º Ao preencher o formulário o docente deverá assinalar apenas uma opção de interesse.
§ 3º Ao formulário de inscrição os docentes deverão anexar as cópias os documentos comprobatórios 
quanto	à	formação	acadêmica	e	continuada	especificadas	nesta	portaria,	para	o	Atendimento	Educacional	
Especializado e o Projeto de Educação Ambiental Casa Verde. 
Art. 6º  Os formulários de inscrição e cópias dos documentos dos inscritos serão entregues pelos Gestores 
de Unidade de Educação Básica, na sede da Secretaria de Educação e Cultura, até as 09 (nove) horas do 
dia 15 (quinze) de dezembro.
Art. 7º A relação de inscrições deferidas será publicada no site da Prefeitura e jornal  Tribuna do Norte no 
dia 17 (dezessete) de dezembro.

 DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS

Art.	8º	Os	Projetos	Pedagógicos	Especiais	por	sua	natureza	específica	atendem	aos	propósitos	da	legislação	
educacional nacional e visam:
I- a prestação do atendimento educacional especializado de modo a complementar ou 
suplementar	a	escolarização,	considerando	as	habilidades	e	as	necessidades	educacionais	específicas	dos	
estudantes público-alvo da Educação Especial;
II- o desenvolvimento de estratégias pedagógicas para a implantação da política municipal de 
Educação Ambiental;
III- o atendimento aos jovens e adultos que não concluíram a primeira etapa do Ensino 
Fundamental, correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos (1º ao 5º ano);
Art. 9º A distribuição das horas de trabalho diário dos docentes que atuarem nos Projetos Pedagógicos 
Especiais será feita de modo a atender às necessidades dos projetos, podendo ser solicitada a prestação 
de serviços em um ou mais períodos.
Art. 10 Os docentes também cumprirão horário semanal  reservado à reuniões de equipe, sendo este horário 
parte de sua jornada de trabalho.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS

Art. 11  Os docentes selecionados para atuar no Atendimento Educacional Especializado deverão 
responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do Plano de Atendimento Educacional Especializado 
dos estudantes atendidos;
b)	 pela	definição	do	cronograma	e	das	atividades	previstas	para	os	estudantes	atendidos;
c)	 pela	 organização	 de	 estratégias	 pedagógicas	 e	 identificação	 e	 produção	 de	 recursos		
acessíveis;
d) pelo ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras, Braille, 
orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; informática acessível; Comunicação 
Alternativa e Aumentativa – CAA, atividades de desenvolvimento das habilidades mensais superiores e 
atividades de enriquecimento curricular;
e) pelo acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de tecnologia assistiva 
em sala de aula comum e demais ambientes escolares;
f) pela articulação com os professores das classes comuns de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental e demais ambientes escolares;
g) pela orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre a aplicabilidade e 
funcionalidade dos recursos utilizados pelo estudante;
h) por atuar na interface com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e outras.
Art. 12 Os docentes selecionados para atuar no Projeto de Educação Ambiental deverão responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do plano de trabalho do Projeto de Educação Ambiental 
Casa Verde;
b)	 pela	definição	do	cronograma	e	das	atividades	previstas	para	os	estudantes	da	Rede	Municipal	
de Ensino;
c)	 pela	 organização	 de	 estratégias	 pedagógicas,	 identificação	 e	 produção	 de	 recursos		
específicos	para	a	Educação	Ambiental;
d) pela articulação com os professores das classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 
e demais ambientes escolares;
e) pela orientação aos gestores e professores do ensino regular quanto implantação das diretrizes 
da Política Municipal de Educação Ambiental instituída pela Lei Municipal 5.449/2.012;
f) por atuar na interface com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e com as instituições que 
atuam	nas	áreas	de		meio	ambiente,	cultura,	desenvolvimento	econômico	dentre		outras	áreas	afins	para	a	
efetivação da Política Municipal de Educação Ambiental.
Art. 13 Os docentes selecionados para atuar na Educação de Jovens e Adultos deverão responsabilizar-se 
por cumprir as atribuições constantes no Anexo V da Lei Municipal 5318/11.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 14 Os docentes interessados em atuar no Atendimento Educacional Especializado deverão atender aos 
seguintes critérios:

I- Formação Acadêmica: 
a) Curso Superior completo de Pedagogia ou Licenciatura e
b) Curso de Especialização Lato Sensu na área de Educação Especial e/ou
c)  Mestrado na área de Educação Especial

II- Formação Continuada: 
a) Cursos e outras modalidades de formação na área de Educação Especial  (carga horária 
mínima	de	10	horas	por	certificado;	certificados	nas	modalidades	presencial,	bimodal	ou	on	line)
     III - Assiduidade: mínimo de 180 dias de frequência no período compreendido entre
01/11/2014 e 31/10/2015
Art. 15 Os docentes interessados em atuar no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde  deverão atender 
aos seguintes critérios:
I - Formação Acadêmica: 
a) Curso Superior completo de Pedagogia, Ecologia ou Biologia
b) Curso de Especialização Lato Sensu  ou Mestrado na área de Educação Ambiental, Ecologia 
ou Biologia
II - Formação Continuada: 
a) Cursos e outras modalidades de formação na área de Educação Ambiental, Ecologia ou 
Biologia	(carga	horária	mínima	de	10	horas	por	certificado;	certificados	nas	modalidades	presencial,	bimodal	
ou on line)
III - Assiduidade: mínimo de 180 dias de frequência no período compreendido entre
01/11/2014 e 31/10/2015
Art. 16 A assiduidade do docente será apurada com base nos mesmos critérios utilizados para a atribuição 
de classes, em conformidade com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.
Art. 17 Os docentes interessados em atuar na Educação de Jovens e Adultos deverão apresentar somente o 
formulário	de	inscrição,	não	havendo	critérios	diferenciados	para	sua	classificação	geral.
 § 1º Exclusivamente quanto aos docentes inscritos para a Educação de Jovens e Adultos, será considerado  
o disposto no artigo 41, da Lei Municipal 5318/11:
I	-	Classificação	atual:	pontuação	gerada	com	base	na	nota	do	concurso	de	ingresso	do	docente,	acrescida	
dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, nos casos de docentes que já atuam na Rede Municipal;
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto por dia), descontadas 
as	faltas	justificadas	e	injustificadas.
§ 2º Poderão se inscrever para atuar na Educação de Jovens e Adultos os professores autorizados a atuar 
no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS

Art. 18 Os docentes que se inscreverem  para atuar nos Projetos Pedagógicos Especiais, após o deferimento 
de suas inscrições, concorrerão às seguintes vagas:
I – Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas Municipais:
a) Mário de Assis César: 01 vaga (período integral)
b) Joaquim Pereira da Silva: 01 vaga (período integral)
c) Arthur de Andrade: 01 vaga (período integral)
d) Maria Zara Miné Renoldi dos Santos: 01 vaga (período integral)
e) Gilda Piorini Molica: 01 vaga (período integral)
f) Vito Ardito: 01 vaga (período integral)
g) Ruth Azevedo Romeiro: 01 vaga (período integral)
h) Julieta Reale Vieira: 01 vaga (período integral)
II - Atendimento Educacional Especializado nos Núcleos de Apoio Psicopedagógico:
a) Unidade “Governador Mário Covas” - 02 vagas  (manhã), sendo 01 delas para especialista em Braille e 01 
para especialista em LIBRAS; 02 vagas (tarde)
b) Unidade “Dr. Francisco Romano de Oliveira” - 03 vagas (manhã); 03 vagas (tarde), sendo 01 delas para 
especialista em Braille e 01 vaga para especialista em LIBRAS
III – Atendimento Educacional Especializado  Itinerante: 02 vagas (período integral): 01 vaga com sede de 
controle de frequência na Unidade “Governador Mário Covas” e 01 vaga com sede de controle de frequência 
na Unidade “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
IV - Projeto de Educação Ambiental Casa Verde: 02 vagas (período integral)
V - Educação de Jovens e Adultos nas Escolas Municipais:
a)  Madalena Caltabiano Salum Benjamin: 02 vagas (noite)
c) Manoel César Ribeiro: 02 vagas (noite)

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS

Art.	19	Os	docentes	inscritos	para	atuar	na	Educação	de	Jovens	e	Adultos	serão	classificados	em	ordem	
decrescente,	considerada	a	classificação	publicada	para	o	processo	de	atribuição.
Art. 20 Considerados os critérios para a participação no processo de seleção dos docentes para o 
Atendimento Educacional Especializado e para o Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, serão 
atribuídos pontos para a formação acadêmica, para a formação continuada e para a assiduidade:
§ 1º Em relação à formação acadêmica exigida para atuação no Atendimento Educacional Especializado e 
no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, serão atribuídos:
I – 50 (cinquenta) pontos para o curso de Graduação (Nível Superior); 
II - 25 (vinte e cinto) pontos para o curso de Especialização (Lato Sensu); 
III - 35 (trinta e cinco) pontos para o curso de Mestrado (Stricto Sensu).
§ 2º Em relação à formação continuada exigida para atuação nos Projetos Pedagógicos Especiais, serão 
atribuídos	10	(dez)		pontos	a	cada	certificado	válido.
§ 3º Em relação à assiduidade será atribuído 01 (um) ponto por dia de frequência, considerado o período 
de 01/11/2014 e 31/10/2015.
Art. 21 Em caso de empate entre os inscritos, será considerado o maior tempo de experiência na função 
para a qual estiver inscrito.
Parágrafo único: O tempo de experiência do candidato será computado a partir do que estiver declarado em 
seu formulário de inscrição.
Art.	 22	A	 classificação	 dos	 docentes	 inscritos	 neste	 processo	 será	 divulgada	 às	 unidades	 por	 meio	 do	
Departamento de Gestão Educacional e no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no dia 17 
(dezessete) de dezembro.

DA  ATRIBUIÇÃO 

 Art. 23 A fase de atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais,  ocorrerá no dia 17/12/2014, a partir 
das  18 horas,   no Palacete 10 de Julho, sito a  Rua Deputado Claro César, 33, Centro Pindamonhangaba- SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24  Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.
Art. 25  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015.                      

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria nº 03/2015 da Secretaria de Educação e Cultura, de 21 de outubro de 2015.
Disciplina o Processo de Atribuição de Classes.
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre 
organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores 
do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2016 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divulgação, 
à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de que trata 
esta Portaria.
Art. 3º Compete à Secretária de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para o 
correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de atribuição de classes 
conforme tempo de serviço computado pela Diretoria de Gestão Educacional e em consonância 
com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.
Art.  4º  A atribuição de classes para 2016 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 37 da Lei 
Municipal 5318/2011:
I- Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de Educação 
Infantil  e Ensino Fundamental;
II- Segunda fase: na Secretaria de Educação e Cultura, no caso dos Projetos Pedagógicos  
Especiais;
III- Terceira fase: na Secretaria de Educação e Cultura, no caso de classes de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental, se ainda houver classes vagas ou novas classes, não atribuídas 
na primeira fase.
Art. 5º Após apuração das classes não atribuídas no âmbito das unidades escolares, o Departamento 
de Gestão Educacional efetivará a terceira fase da atribuição para os docentes efetivos a quem 
ainda	não	tenha	sido	atribuída	nenhuma	classe,	com	base	na	classificação	por	eles	apresentada.
Parágrafo único.  Concluído o processo de atribuição o saldo de classes  citado no artigo anterior, 
na sequência , obrigatoriamente, serão atribuídas aos docentes efetivos sem classe, seguindo com 
rigor	a	ordem	de	classificação.	
Art. 6º Conforme lei 5318/2011, os docentes efetivos sem classe para os quais não houver classe 
vaga, terão atribuída uma sede de controle de frequência para o ano de 2016. 
Parágrafo	 único	 -	 Esta	 atribuição	 também	obedecerá	 rigorosamente	 a	 classificação	 e	 ficarão	 a	
disposição da Secretaria de Educação e Cultura , para:
I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede de 
controle de frequência ou nas escolas e creches da Rede Municipal;
II- Atividades correlatas a docência, de acordo com o Anexo V da lei 5318/11.
Art. 7º Serão atribuídas em caráter de substituição para todos os docentes da Rede Municipal, 
em 22 e 23/12/2015, com  inicio as 8h30m, a ser realizado no Teatro Galpão, sito a Rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2750 - Parque das Nações, nesta,  as salas consideradas de afastamentos 
para:
I-  Para suporte pedagógico,
II-  Para Projetos Pedagógicos Especiais, 
III-  Para afastamentos prolongados do titular da classe

DA CONVOCAÇÃO
Art. 8º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da Rede Municipal de 
Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no exercício de 2015.
§ 1º O docente, caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de classe,  poderá 
outorgar	 procuração	 específica	 para	 tal	 fim	 desde	 que	 o	 procurador	 seja	 maior	 e	 não	 seja	
funcionário público, exceto no caso de cônjuge ou parente até segundo grau. 
§	2º	O	professor	readaptado	em	caráter	definitivo	está	dispensado	da	participação	no	processo	de	
atribuição de classes.
Art. 9º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 3ª fase,  terão 
sua atribuição feita compulsoriamente.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art.	10	A	classificação	dos	docentes,		de	acordo	com	o	art.	41	da	Lei	Municipal	5318/2011	será	feita	
obedecendo aos seguintes critérios:
I-	 Classificação	atual:	pontuação	gerada	com	base	na	nota	do	concurso	de	ingresso	do	
docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, nos casos de docentes que 
atuam na Rede Municipal;
II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto por 
dia),	descontadas	as	faltas	justificadas	e	injustificadas.

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES
Art. 11 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no dia 14/12/2015 às 18 horas na sede  de 
exercício de cada docente. 
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que cada Gestor de Unidade de 
Educação	 Básica	 atribuirá	 as	 classes	 de	 acordo	 com	 a	 classificação	 dos	 docentes	 dentro	 da	
unidade.
§ 2º O docente removido em 02/12/2015, participará da atribuição de classes na nova unidade 
escolar, para exercício em 2016, que será realizada no dia 14/12/2015 às 18 horas.
Art. 12 A segunda fase da atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, ocorrerá no dia 
17/12/2015, a partir das  18 horas, no Palacete 10 de Julho, sito a Rua Deputado Claro Cesar , 
33, centro, nesta.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito.
Art. 13 A terceira fase da atribuição de classes, se ainda houver classes livres ou vagas para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental para professores que não tiveram aulas atribuídas na 1ª. 
Fase, ocorrerá no dia 17/12/2015 às 19 horas, no Palacete 10 de Julho, sito a Rua Deputado Claro 
Cesar , 33, centro, nesta.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  14 As classes serão atribuídas de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação e 
Cultura e das unidades de ensino, não sendo admitidas mudanças após a assinatura de ata.
Art. 15  Os recursos referentes ao  processo de atribuição de classes devem ser interpostos no 
prazo de até dois dias úteis após a sua concretização, tendo a Secretária de Educação e Cultura 
o mesmo prazo para decisão.
Art. 16 Os casos omissos serão decididos pela Secretária de Educação e Cultura, que poderá 
solicitar informações e pareceres da Secretaria de  Assuntos Jurídicos na solução.
Art. 17 Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que deverá ser 
lavrada e assinada  durante todas as etapas do referido processo.
Art. 18   Os docentes  que forem se afastar para funções de Gestores Regionais de Educação 
Básica, Gestores de Unidade de Educação Básica  e Assessores Lúdico Pedagógicos poderão 
retornar à classe que lhes foi  atribuída em qualquer época do ano letivo.
Art. 19- As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de atribuição de classes 
para o ano letivo de 2016.
Parágrafo	único.	 	Será	obedecida	a	classificação	resultante	do	presente	processo	de	atribuição,	
para eventuais necessidades de suprir vagas no ano letivo de 2016, sendo supridas pelos docentes 
efetivos	sem	classe,	seguindo	com	rigor	a	ordem	de	classificação.	
Art. 20  Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.
Art. 21  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015.                     

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura



4 DE NOVEMBRO DE 2015QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIA

PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Tribuna do Norte- 1921
ANÚNCIO  DO  PASSADO

A Tribuna Imprensa Oficial do município
Quando a Tribu-

na completou 80 
anos de existência, em 
11 de junho de 1962, no 
almoço comemorativo à 
data, o proprietário do jor-
nal na época, Darcy Vieira 
Ferraz revelou ao prefeito, 
era o Dr. Caio Gomes Fi-
gueiredo, o seu propósito 
de doá-lo ao município de 
Pindamonhangaba, ofi ci-
nas, maquinário e demais 
acessórios, ferramentas e 
fontes de tipos.  Disse que 
assim procedendo estaria 
concretizando o ideal de 
seu pai, José Martiniano 
Vieira Ferraz, que era o de 
assegurar a existência pe-
rene da Tribuna do Norte. 
Sua decisão foi publicada 
em nota de primeira pági-
na na edição seguinte da 
TN, a de 17/6/1962. 

Na edição poste-
rior, que só saiu no dia 
1º/6/1962, já não consta-
va mais o nome de Darcy 
Vieira Ferraz como pro-
prietário, embora conti-
nuasse sendo identifi cado 
como “Órgão Dedicado 
aos Interesses de Pinda-
monhangaba”. Em sua 
edição de 8/7/1962, fi ca-
ram seus leitores infor-
mados, por intermédio de 
artigo de seu diretor na 
época, Ângelo Paz da Sil-
va, que o jornal passava a 
ser “daqueles que sempre 
haviam sido os seus donos 
de fato, ou seja, o povo de 
Pindamonhangaba, pois 
que ele fora sempre a ra-
zão única e exclusiva da 
vida deste órgão de im-
prensa”.

No artigo, exaltava-se 
a decisão do doador, qua-
lifi cando seu gesto como 
o de um pindamonhanga-
bense autêntico, pois não 
haviam sido poucas as 
propostas que Vieira Fer-
raz recebera de pessoas 
de outras cidades interes-
sadas em adquirir o título 
da histórica folha fundada 
por João Romeiro, levan-
do-o para fora de Pinda-
monhangaba. “Propostas 
que ele jamais discutiu, 
jamais estudou e jamais 
as considerou”. 

Como a efetivação da 
doação exigia uma série de 
providências, complexas e 
por conta disso, morosas, 
exigindo que a Tribuna 
fi casse fora de circulação 
por um tempo indetermi-
nado, prejudicando seus 
leitores, o prefeito, era o 
professor Manoel César 
Ribeiro, resolveu que o 
jornal continuasse circu-
lando naquele período em 
que se cuidava de integrá
-lo ao patrimônio da mu-
nicipalidade. Afi nal, apro-
ximava-se a realização de 
mais um pleito municipal 
e “não era possível que o 
jornal permanecesse si-
lente”. Eleição na qual se 
elegeria o Dr. Francisco 
Romano de Oliveira.

No início de 1964, na 
edição de 19 de janeiro 
daquele ano, o jornalis-
ta  Mário Jacinto da Silva  
expressava sua satisfação 
em ter sido indicado pelo 
prefeito Dr. Romano para 
assumir a direção do jor-
nal. Elogiando a atitude 
do doador Darcy Vieira 
Ferraz, pindamonhanga-
bense que na ocasião mo-
rava em Taubaté, o novo 
diretor se comprometeu 
a fazer da TN uma “folha 
imparcial no julgamen-
to da compostura polí-
tico-administrativa dos 
homens públicos de Pin-

damonhangaba, mas tam-
bém incisiva e sincera nos 
seus pronunciamentos 
que objetivassem o escla-
recimento da opinião pú-
blica, registrando em suas 
páginas os atos e os fatos 
políticos de maior ou me-
nor repercussão, a fi m de 
que, a qualquer tempo ou 
épocas oportunas, pudes-
sem tais atos e tais fatos 
serem relembrados e re-
julgados”. 

Naquela mesma edição 
também era publicado o 
documento de doação do 
jornal à Prefeitura, e, pela 
primeira vez, o subscrito 
“Imprensa Ofi cial do Mu-
nicípio”.  

Já a lei que o declara-
va órgão de publicidade 
ofi cial do município só 
viria a ser publicada sete 
anos depois da doação do 
jornal para a Prefeitura, 
na edição de 16/3/1969, 
por intermédio da lei nº 
1.084, de 6/3/1969, as-
sinada pelo prefeito Dr. 
Caio Gomes Figueiredo.  
A partir daí, para que pro-

duzissem efeitos legais, 
leis e atos administrativos 
do município passariam a 
ser publicadas no sema-
nário Tribuna do Norte 
que, ainda na qualidade 
de órgão ofi cial, publicaria 
editais e outros atos de re-
partições ofi ciais e órgãos 
administrativos da União 
e do Estado. 

A Tribuna nos porões 
da Prefeitura

 Outra mudança digna 
de ser mencionada com re-
lação à caminhada secular  
da Tribuna do Norte ocor-
reu em 1971, ano anterior 
ao seu aniversário de 90 
anos de existência. Naque-
le ano, na edição de 15 de 
agosto, foi anunciada uma 
nova fase do semanário 
com o acréscimo no núme-
ro de páginas, de seis para 
oito, e a tiragem para 1.200 
exemplares. Era a adminis-
tração Caio Gomes Figuei-
redo decidida a modernizar  
as ofi cinas e oferecer condi-
ções para o desenvolvimen-
to da imprensa ofi cial.  

Três meses depois (edi-
ção de 28/11/1971) era 
divulgada a aquisição de 
farto material tipográfi co, 
novas máquinas, incluin-
do uma cortadeira e  uma   
impressora automática 
para substituir a antiga e 
manual Alauzet, de fabri-
cação francesa, que vinha 
imprimindo “tribunas” 
desde às primeiras déca-
das de existência da folha 
do Dr. João Romeiro. 

A nova  impressora, 
uma Victória Heidenau, 
de fabricação alemã, com 
capacidade para 2.000 
impressos por hora, seria 
instalada nos baixos do 
prédio da Prefeitura, local 
onde passariam a funcio-
nar as ofi cinas e redação, 
deixando o prédio  nº 128 
da rua Bicudo Leme. 

Experimentando a pro-
missora fase, que permitia 
o oneroso recurso da utili-
zação de clichês (fotos em 
determinadas  matérias) 
e a cor azul no cabeçalho 
que a identifi cava junto 
aos leitores, a Tribuna al-

cançou o ano de 1972, ano 
em que se tornou nonage-
nária.   Seu diretor, Wilson 
Valentini, na edição de 
19/3/1972, comunica sua 
saída da direção e  para o 
fato de que no estágio em 
que o jornal se encontrava 
seria necessário que  “sua 
direção não fosse mais 
exercida amadoristica-
mente”, como ocorria até 
então. Havia a necessida-
de de alguém  que “se de-
dicasse de modo exclusivo 
e integral à tarefa de levar 
avante o semanário”. Para 
isso, depois de haver so-
licitado sua exoneração, 
alegando motivos de saú-
de e afazeres particulares, 
tinha sugerido ao prefeito 
Dr. Caio Gomes Figueire-
do, a criação do cargo de 
diretor da Imprensa Mu-
nicipal. Sugestão que fora 
acatada e resultando em 
lei aprovada pela Câma-
ra. Também por sugestão 

de Valentini, o   nomeado 
para o importante cargo 
foi o Orlando Brito, poeta 
trovador que já vinha co-
laborando com o jornal.  

 O novo endereço, rua 
Deputado Claro César, 
33 (prédio da Prefeitura) 
só apareceu no expedien-
te da TN na edição de 
17/6/1972. E na edição de 
26/8/1972, a nota infor-
mando que a antiga má-
quina impressora manual 
Alauzet, que antes de ser 
adquirida pela Tribuna, 
em 1912, imprimia o jor-
nal “A Luz”, na cidade de 
Aparecida, havia sido do-
ado ao Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina.

Obs.: A criação da Fun-
dação João Romeiro  - enti-
dade mantenedora do jornal 
- por força da lei municipal 
1.672, assinada pelo prefeito 
Geraldo Alckmin, só viria a 
ocorrer em de 6/5/1980.

Na época o jornal funcionava 
nos porões do Palacete 10 

de Julho.  O prédio sediava o 
Executivo e o Legislativo. 

Azuis ou negros, belos, amados,
olhos sem conta têm visto a aurora;
todos na campa jazem cerrados,
e o sol brilhante desponta agora!
 Noites fagueiras, dúlcidas, belas,
 a quantos olhos têm deslumbrado!
 Brilham no espaço sempre as estrelas,
 e os ternos olhos têm-se apagado.
    Perderam eles acaso o brilho?
    Oh! Não, não cremos! É impossível!
    É que eles ora buscam o trilho
    dum outro mundo, do invisível...
  E como os astros do céu pendentes,
  que ora se apagam, ora o percorrem,
  também os olhos têm seus poentes,
  porém é certo que nunca morrem!
    Azuis ou negros, belos, amados,
    olhos abertos à aurora infi nda,
    dentro da campa, mesmo fechados,
    brilham os olhos, fi tam ainda...

Coelho de Carvalho, Folha do Norte 
(jornal local extinto), 27 de dezembro de 1903

Os olhos embranças
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A impressora Victória Heidenau substituiu a 
antiga e manual Alauzet
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