Ano 134

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

Edição 8.646

11 DE DEZEMBRO DE 2015

Comunidade da Vila Suíça
recebe centro comunitário
O Centro Educacional Municipal “Ana de
Assis Garcez” foi entregue para a população
da Vila Suíça, na quarta-feira (9).
Popularmente conhecido como centro

comunitário, o local conta com 368m² de
área, com copa, área de serviço, vestiário,
salão principal com palco, sala de depósito,
arquivo, dois sanitários e sala multiuso. Na

área externa, estacionamento com piso intertravado, iluminação com postes, muro e
grade na frente do prédio, com concertinas
e área gramada.
PÁGINA 5
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21º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE
SOL PELA MANHÃ
Fonte

30º
UV 13
- CPTEC/INPE

Corrida Barão
de Pinda
acontece neste
domingo

A 1ª Corrida Barão de Pindamonhangaba acontece neste
domingo (13), com largada às
8h30, em frente à 11ª Cia. de
Engenharia de C ombate Leve.
A prova é organizada pelo
Exército e conta com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer. Na categoria adulto, o
percurso é de 8 km.

CIDADE INICIA
PREPARATIVOS PARA
JOGOS REGIONAIS
DO IDOSO
LUIZ GUSTAVO FARÁ
JOGO BENEFICENTE
NA ANTEVÉSPERA
DO NATAL
ESPORTES 10

Descerramento de placa marcou inauguração do centro comunitário

Feital e Vista Alegre recebem reforma de campo de futebol

Divulgação

As obras de reforma do campo de futebol ‘Benedito Luiz
Teodoro’ foram entregues aos
moradores do Feital e Vista Alegre na terça-feira (8). O local
recebeu melhorias no gramado,
nivelamento, reforma dos vestiários, substituição de portas,
revisão da parte elétrica, nova
rede de esgoto, marcações e
nova pintura, dentre outros.
PÁGINA 3

Presidente da Liga
elogia atuação
da Prefeitura
no Esporte
Página 5

Com grupos,
Fisioterapia
diminui ﬁlas
e aposta na
prevenção
A Unidade Municipal de Fisioterapia ‘Celina Leite de Abreu
Cotait’ está realizando o atendimento com grupos de pacientes,
mesclando exercícios e conscientização. Além do tratamento, o
foco da unidade é a prevenção,
trabalho que também tem contribuído para evitar a ﬁla de espera.
A iniciativa começou no segundo semestre e, devido aos resultados de sucesso, mais grupos
foram criados, tendo à frente os
ﬁsioterapeutas da unidade, com
novas opções de horários e dias,
beneﬁciando mais pacientes.
PÁGINA 3

Prefeito discursa durante entrega das obras de reforma do campo de futebol dos bairros do Feital e Vista Alegre

PROGRAMAÇÃO DE NATAL CONTINUA NO FINAL DE SEMANA
Divulgação

A visitação à casinha do
Papai Noel, a recreação
dos duendes e música e
dança na praça Monsenhor Marcondes estão
divertindo milhares de
pessoas. A visita ao Bom
Velhinho pode ser feita
até dia 23 de dezembro.
Neste sábado (12), das
19h30 às 22 horas, será
a vez do Papai Noel e dos
duendes voltarem a atender o público na praça do
Cisas em Moreira César,
que também receberá
show com a Banda Gold.
PÁGINA 6
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DITORIAL
Um faz a parte do outro

Governo estimula consumidores
a produzirem a própria energia

O

Governo vem estudando maneiras de
estimular os consumidores a produzirem a própria energia – e com isso
amenizar a grave crise de infraestrutura no sistema energético do país.
Em novembro, por exemplo, a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica – criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, por
meio de aprimoramentos na Resolução Normativa nº 482/2012.
Tornar mais atrativas medidas que produzam
energia, como instalação de painéis solares fotovoltaicos, foram aprovadas pela diretoria da Aneel.
Além dos painéis solares fotovoltaicos, as medidas estimulam o uso de microturbinas eólicas
para gerar sua própria energia, por meio da troca
de energia com a distribuidora local com objetivo
de reduzir o valor da fatura de energia elétrica.
A Aneel prevê que até 2024 cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras passem a produzir sua própria energia, totalizando 4,5 gigawatts
(GW) de potência instalada.
A modernização da resolução se insere nas
medidas coordenadas pelo Governo Federal para
que cada vez mais brasileiros gerem sua energia.
Além da alteração da resolução, o Ministério de
Minas e Energia também estimulou a mudança
na tributação da energia produzida.
Segundo as novas regras da resolução, que começam a valer a partir de 1º de março de 2016,
será permitido o uso de qualquer fonte renovável
para a micro e minigeração distribuída, enquadrando nesse conceito central geradora com potência instalada até 75 quilowatts (KW). Já a minigeração distribuída será aquela com potência
acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW (sendo
3 MW para a fonte hídrica).
Um convênio levado ao Conselho Nacional de
Política Fazendária e já ﬁrmado pelos Estados de
São Paulo, Goiás e Pernambuco prevê que o consumidor não pagará o tributo estadual (ICMS)
sobre a energia que ele próprio gerar, mas apenas sobre o excedente que consumir da rede de
distribuidoras. Por exemplo, uma família que
consome 200 kWh ao mês e que produza 120
kWh, recolherá ICMS apenas sobre 80 kWh.
Mas isso não é óbvio? O ideal, se a família
produz sua energia é receber incentivo, redução
e talvez até isenção do imposto sobre toda parte
contratada.
A situação tem que ser vista de dois ângulos. O
primeiro é que a obrigação de produção e distribuição de energia é do Governo – por meio das
empresas responsáveis em cada setor. O segundo é que o consumidor que for capaz de produzir
sua energia tem que ser colocado em um ‘enorme patamar’, pois ele não está ‘retirando’ o elemento da produção nacional e, com isso, passa
a ‘contribuir’ para que não haja ‘quedas’ e nem
picos de consumo no país.
De qualquer modo, ainda que seja uma maneira de transferir a responsabilidade de geração
de energia para o consumidor, o Governo deve
obter sucesso parcial no ato porque para a população, ‘a longo prazo’, o método é mais vantajoso.
Aﬁrmamos longo prazo, pois os custos para
aquisição de equipamentos, instalação, adaptação e manutenção do sistema são elevados, e só
podem ser compensados depois de vários meses.
Talvez, a medida ideal seria subsidiar parte do
material ou criar mecanismos de ﬁnanciamento
sem nenhuma espécie de tarifa ou juros. Com
isso, muito mais pessoas iriam aderir à ideia.
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Colégio Bom Jesus promove
Auto de Natal na Matriz
Divulgação

Cerca de 300 estudantes do Colégio Bom
Jesus de Pindamonhangaba vão fazer
uma cantata de Natal
nesta sexta-feira (11),
às 20 horas, na Igreja
Matriz.
A apresentação denominada ‘Auto de Natal’ é aberta a toda a comunidade e terá cerca de
60 minutos de duração.
Segundo a escola, este é o
quarto ano que os alunos
desenvolvem o projeto.

Mercado Municipal tem horário
diferenciado em dezembro
Divulgação

Os moradores de Pindamonhangaba e região terão
mais uma opção de local de
compras para fazer as aquisições de ﬁm de ano, o Mercado Municipal.
Entre os
dias 14 e 23 de dezembro,
o horário de funcionamento
será até as 20 horas. No dia
24, a feira de rua e o mercado funcionam das 6 às 18
horas; no dia 25, das 7 às 13
horas; no dia 31, mercado e

feira de rua estarão em funcionamento das 6 às 18 horas; no dia 1º de janeiro apenas o mercado estará aberto
das 7 às 13 horas.
O mercado conta com
mais de 40 estabelecimentos, com produtos de diversos segmentos. Durante o
horário estendido, estarão
abertos os boxes que comercializam roupas e algumas
lanchonetes.

Som da Terra

João Paulo
Ouverney

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

“... HOJE EU ESTOU TÃO EM PAZ COMIGO, parece até que não faz sentido
o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido....” – Roberto Carlos
ARENA 101 Pinda: 11/12
(sexta) – Mr. Catra e Banda Espora. Festa do Branco. Elas vip
até 0h. 12/12 (sábado) – Mc
Kapela e Talis e Welinton. 18/12
(sexta) – Mcs Nenen, Magrão,
Hariel e Neguinho do KXT.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas e a simpatia
do casal Zé Luiz e Lurdes.
CASARÃO ROSEIRA –
Toda quinta, banda ao vivo. Elas
vip até 1h. Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO COMUNITÁRIO
Santana Pinda: 11/12 (sexta 19h30)
– Baile com Bruno & Hyago.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda –
Baile com banda ao vivo todo
sábado início 18h30. Tel (012)
3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 12/12 (sábado) – Planet Hemp. Via Dutra, divisa
Guará/Lorena.
CÉSAR BARBOSA: 13/12
(domingo) – Quiosque do Aranha Pinda.
CHICK NA ROÇA Taubaté: 12/12 (sábado) – Banda
Na Pegada. Tequileiros. 13/12
(domingo) – Os Arrocheiros do
Vale. Pedro Matheus. Não terá
lista vip. Estrada do Barrero.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza dois baile no Recinto São Vito (Moreira César)
em dezembro aos domingos
20h: 20/12 – Banda Alphavalle.
27/12 – Marquinho dos Teclados. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO de
Roseira: 12/12 (sábado) – Banda Geração Sertaneja. Dj Toni
Balada. Elas free até 0h.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira (20h): 16/12
– Antonio Marcos e Marcelo Reis. 23 e 30 não haverá baile. Domingo (20h):
13/12– Coco Mambo. 20 –

Raio X. 27 – Baila Comigo.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix: 12/12 (sábado) – Terá bingo beneﬁcente e
não haverá baile. 31/12 (quinta) – Baile de Reveillon. Banda
Tropicalientes. Ceia completa e
café da manhã.
ESTÂNCIA
SERTANEJA Caçapava: 11/12 (sexta)
– Sextaneja. Fernando & Fabrício. 12/12 (sábado) – Baile do
Hawaii. Thiago Brava.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: 11/12 – Bruno &
Hyago. 18/12 – César Barbosa.
25/12 e 1/1/2016 – não terá.
8/1/2016 – César Barbosa. Associado não paga e não associado: homem R$ 5 e mulher vip
até 23h.
FERROVIÁRIA Pinda: 16/1
(sábado) – Baile do Hawaii. Renan Mareso e Banda Chega Junto. Intérprete Karlinho Madureira (ES Mangueira – RJ) e Bateria
Escola de Samba. Frutas, decoração e muita animação. Será
no deck da piscina. Vendas de
ingressos a partir da primeira
semana de janeiro.
FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda: Inscrições até
12/1/2016 no Departamento de
Cultura. Ensaio aberto dias 27 e
28/1/2016. Tel. (12) 3642-1080
e 3643-2690. O festival homenageia o poeta e músico Walter
Leme.
MANGUERÃO Pinda: 11/12
(sexta) – Marrom Sertanejo. O
ingresso custa R$ 10 (preço único). Free dancers. Telefone para
contato: (012) 99708-2011.
MUNDI Taubaté: 12/12
(sábado) – Warm Up. Rafael
Augusto, Simple Key, Lousince,
Gustavo Alck. 17/12 (quinta) –
Mc Livinho e Talis e Welinton.
MUTLEY Taubaté: 11/12
(sexta) – Tequila Fever. Banda
Burnz Burnzurnz. 12/12 (sábado) – Skok Senses. Banda Vlh.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
11/12 (sexta) – Lady Groove.12/12 (sábado) – Tributo a
Charlie Brown Jr. Banda Bocas
Ordinárias.
ÓPERA MIX Pinda: 11/12
(sexta) – Noite do Chapéu. Bandas Brete e Os Galegos, e César
Barbosa. Elas e traiados vip a
noite toda.
O SERTANEJO
Pinda:
11/12 (sexta) – Bailão Sertanejo. Ed & Lincoln. Elas e homens
trajados, vip a noite toda. Estrada do Piracuama, bairro Mandu.
PINDABAR: Quarta – Sertanejo ao vivo. Quinta – Videokê. Elas vip até 23h. Sexta –
11/12 – Grupo H’ Lera. Pagode
ao vivo. Eles R$ 10 a noite toda.
Elas vip até 0h. Segunda Sertaneja. 14/12 – Banda ao vivo.
Cerveja (lata) a R$ 1,50 cada a
noite toda. Elas vip até 22h.
PORCA MISÉRIA Taubaté:
11/12 (sexta) – Neto Trindade e

EXPEDIENTE

o Bando da Lua. 12/12 (sábado)
– Raimundos. Ingressos à venda na Impact Skt em Pinda. Rua
Joaquim Távora, 80, tel (012)
3432-1233.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 11/12 (sexta) – Henrique & Diego. 18/12 (sexta) –
Banda 8 Segundos.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
12/12 ( sábado) – Trio Voz de
Ouro. 17/12 (quinta) – Wilson
& Washington. 19/12 (sábado) Washington dos Teclados. 24/12
(quinta) – Não haverá baile.
26/12 (sábado) - Washington
dos Teclados. 31/12 (quinta)
– Não terá baile. 2/12/2016 –
Marrom. Tel. (12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: Todo domingo - Almoço com música ao vivo. 12/12
(sábado) – Aniversário do Colmeia. Bandas Circuladô di Fulô
e 1.000 Volts. Telefone (12)
3652-2120.

Destaque da Semana
FERROVIÁRIA Pinda: 19/12 (sábado 22 horas) –
Baile de Confraternização. Banda Palladium, de Santa
Bárbara do Oeste. Seleção de retrô dos anos 60/70/80.
Free dancers e sorteio de brindes. Traje esporte ﬁno. Ingresso R$ 15 (não associado). Mesa R$ 20, na tesouraria do clube. Informações tel (12) 2126-4444.
Divulgação
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cidade
Feital e Vista Alegre recebem
reforma de campo de futebol
Divulgação

Os moradores do Feital
e Vista Alegre receberam
oficialmente, na terça-feira (8), as obras de reforma do campo de futebol
“Benedito Luiz Teodoro”.
No local foram feitos os
serviços de retirada de
braquiária, nivelamento,
reforma dos vestiários,
substituição de portas,
revisão da parte elétrica,
nova rede de esgoto, marcação no gramado e nova
pintura nas demais áreas
do campo. As melhorias
foram executadas pelos
funcionários da Subprefeitura de Moreira César.
A entrega contou com a
presença do prefeito, autoridades municipais e a
população. Comemorando a reforma do campo,
foi realizada uma partida amistosa entre o time
Cantareira e a Seleção de
Pinda Sub 19, vice-campeã da Copa São Paulo
da modalidade. O placar
ficou empatado em 1 a 1.
Prefeito e autoridades fi-

zeram a entrega da taça
do vice-campeonato para
a equipe representante da
cidade.
O presidente em exercício da Associação de
Moradores, Valdir Martins, agradeceu às autoridades responsáveis pela
obra. “Esse é um sonho da
comunidade hoje realizado. Esse campo ficou parado por quase dez anos e
agora será muito bem utilizado”, disse.
O responsável pelo
campo, Aparício, estava
emocionado.
“Cuidaremos muito bem do campo,
para que todos sejam beneficiados. Agradecemos
o prefeito e a todos que se
empenharam nessas melhorias”, destacou.
O prefeito de Pindamonhangaba enfatizou a
importância da população em ser parceira e cuidar do local, preservando
campo e vestiários. “Esse
campo é de vocês. Está
muito bonito, tenho certe-

za que o Aparício, jogadores e comunidade irão tomar conta e fazer bom uso
desse local, fazendo jus às
melhorias que foram solicitadas. Fizemos 33 campos de futebol por toda a
cidade, levando o lazer e o
esporte para todos, dando
oportunidade para a juventude e também revelando novos talentos. Esperamos que deste campo
saia um novo Guga, em
breve, se Deus quiser”,
declarou, referindo-se ao
volante da Seleção Brasileira, Luiz Gustavo, que
foi revelado no Etna, de
Moreira César.
O campo leva o nome
de Benedito Luiz Teodoro,
de acordo com o projeto de
lei nº 14, de 1996, de autoria do vereador Janio Ardito Lerario, e fica na rua
Soldado Paulo Alves, 350,
Loteamento Vista Alegre,
Feital. Neste domingo
(13), o novo campo sediará
uma partida da semifinal
da Copa Guga.

Prefeito e autoridades durante cerimônia oficial de entrega do campo
Divulgação

Seleção
de Pinda
com o
troféu
de vicecampeão
da Taça
São
Paulo de
Futebol
Sub 19

Com grupos, Fisioterapia diminui
filas e aposta na prevenção
Divulgação

Paciente é orientada
durante exercício
Divulgação

A fim de dinamizar o
tratamento e diminuir
as filas de espera, a Unidade Municipal de Fisioterapia “Celina Leite
de Abreu Cotait” está realizando o atendimento
com grupos de pacientes, mesclando exercícios e conscientização.
Além do tratamento, o

pAcientes AproVAM

E

Fisioterapeuta inicia grupos com explicação teórica

CONTRATA-SE ENCANADOR
Com experiência mínima de seis meses
comprovada em carteira
Salário R$1.509,18 + Benefícios
Interessados comparecer no endereço:
Estrada Carlos Lopes Guedes Filho, s/n - Araretama
Procurar por Samara
Observação: Comparecer com Currículo

foco é a prevenção.
A iniciativa teve início no segundo semestre
e, devido aos resultados
de sucesso, mais grupos
foram criados, tendo à
frente os fisioterapeutas
da unidade, com mais
opções de horários e
dias, beneficiando mais
pacientes. Atualmente,

m cada encontro, os pacientes recebem informações
teóricas em que podem conhecer um pouco sobre o
funcionamento da coluna e articulações, tipos de problemas
mais comuns e tirar dúvidas e, em seguida, são realizados
exercícios de alongamento e fortalecimento, que podem ser
repetidos em casa. Como a característica comum dos grupos
é a patologia semelhante, há pacientes de ambos os sexos e
diversas faixas etárias.
A moradora do Borba, Zélia Maria Avelar Cardoso, de 35
anos, apresenta início de tendinite e fez, nesta semana, sua
primeira ‘aula’ em grupo. “Gostei bastante desta maneira de
tratamento. Essa interação é importante e motiva a gente.
Você enfrenta suas dificuldades e vê que existem outras pessoas na mesma situação. O grupo é divertido, você ri e se diverte
enquanto faz o tratamento”, contou.
Para Rosemara Lemos, de 40 anos, do Castolira, os
grupos são uma boa ideia. “Fui encaminhada para a fisioterapia devido a um problema no ombro que tenho há anos.
Achei o grupo muito legal, a primeira aula foi ótima. Gostei
do fisioterapeuta, dos exercícios e do pessoal da minha turma.
Assim é mais divertido e dá mais ânimo para a gente fazer o
tratamento”, comentou.
O paciente João Braga de Assis, de 53 anos, é do Parque
São Domingos e está fazendo fisioterapia pela primeira vez.
“Tenho uma lesão na região lombar há alguns anos e às vezes
tenho crises de dor, então o médico me encaminhou para a
fisioterapia. Hoje foi o primeiro dia do grupo e gostei. Fazendo os exercícios junto com as outras pessoas, a gente acha
que vai conseguir, que vai aprender como mexer o corpo sem
sentir dor. Acho que vai ser legal”, previu.

são três fisioterapeutas
atendendo tanto em
grupo quanto casos individuais, nos períodos
da manhã e da tarde.
São 10 grupos estão
em andamento, englobando cerca de 90 pacientes.
Basicamente, os grupos funcionam da seguinte maneira: o fisioterapeuta
realiza
avaliações com pa-

cientes e aqueles que
apresentam patologias
semelhantes, com dores crônicas não muito
intensas e sem dificuldade de mobilidade são
reunidos em grupos,
que se encontram duas
vezes por semana, em
dez sessões. Todos os
pacientes atendidos na
unidade são encaminhados pelos médicos
do SUS.

MudAnçA de coMportAMento

D

e acordo com o fisioterapeuta responsável pelos
novos grupos, a intenção é trabalhar o corpo todo
do paciente com foco principal na coluna, proporcionando
a interação entre os participantes, em um clima descontraído, em que eles possam tirar suas dúvidas e aprender sobre
hábitos posturais, o que podem e o que não devem fazer.
Com essa conscientização, o fisioterapeuta trabalha também
a prevenção.
“Hoje em dia, as pessoas começam a trabalhar mais cedo
e a ter hábitos posturais que podem causar dores, como ficar
muito tempo sentadas. Até mesmo os jovens apresentam
maus hábitos posturais, desde o período escolar até o lazer,
muitas vezes em casa, em frente a computadores e celulares,
o que mais para a frente pode ser um agravante para acarretar dores precocemente”, explicou o fisioterapeuta.
Ainda focando na prevenção, a dica para os mais jovens
é que tomem cuidado com a postura. “Não carregar muito
peso, não utilizar mochila pesada ou sentar de qualquer
jeito. Até mesmo dosar o uso do próprio telefone ou notebook, onde ficam com a cervical inclinada por muito tempo”,
enumerou.
Ele lembrou ainda da importância da atividade física.
“Outra questão é a obesidade ou o sedentarismo. Hoje em
dia, os jovens praticam cada vez menos esportes, por isso
apresentam composição corpórea mais frágil, o que leva à
obesidade e às dores mais precocemente”, alertou.
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Indignado, vereador Magrão Vereador Eleandro Souza critica veto do Executivo ao “Bolinha” apresenta pedidos
Projeto de Lei da sua autoria para Cidade Jardim e Araretama
Preocupado com o aumento das demandas judiciais na Vara da Execução Fiscal da
cidade, o vereador Magrão (PPS) protocolou
no dia 28 de setembro de 2015, o Projeto
de Lei nº 119/2015, que dispõe sobre a
inclusão de informações no carnê de IPTU
sobre a possibilidade de remissão e isenção
e nos carnês de ISS informações sobre a
possibilidade da suspensão temporária e da
necessidade de baixa da inscrição quando
da cessão das atividades do contribuinte.
O referido Projeto de Lei foi idealizado
com base nos estudos da Lei de Transparência, onde a questão da informação tornou-se
vital em qualquer atividade humana, sendo
um direito do contribuinte estar informado
dos seus direitos. As ações judiciais ajuizadas pela Prefeitura são contra contribuintes
inscritos na Dívida Ativa, em função de
débitos relativos ao IPTU ou ISS.
As ações de Execuções Fiscais tem
trazido diversos transtornos aos contribuintes de Pindamonhangaba, principalmente,
àqueles que sofreram bloqueios de salário
da conta corrente, diante de uma divida de
IPTU ou ISS. Muitas dessas pessoas são

dade - na Câmara e encaminhado posteriormente ao Executivo para ser sancionado.
Porém, o mesmo foi vetado pelo Prefeito.
Com o Veto nº 02/2015 do Projeto, o
documento retornou à Câmara de Vereadores, o qual poderia ter sido derrubado,
caso os vereadores votassem contra o Veto.
Para surpresa do parlamentar, o Veto
foi acatado, pois a maioria dos vereadores
votou a favor. Contra o Veto votaram os
vereadores Magrão - autor do projeto
- e Professor Osvaldo e o vereador em
exercício, Eleandro Henrique, o Bolinha.
“Com o Veto aprovado por 8 a 3 contra, o
Projeto de Lei foi prejudicado”, observou
o vereador Magrão.
O parecer do jurídico da Câmara de
Vereadores informou que o Veto caracteriza-se como político, uma vez que alega
que a inserção das pretendidas informações
incitarão o contribuinte a não quitar seus
tributos, prevendo-se que muitos deixarão de
quitá-los, ainda que não estejam contemplados nos requisitos da legislação municipal
de remissão e isenção, por suporem serem
beneficiados de seus efeitos.
Também explicita que, conforme exposto no parecer 155/2015, as informações
no carnê de IPTU e ISS sobre a possibilidade
de remissão ou isenção e suspensão temporária e baixa de inscrição, respectivamente,
são informações de interesse público e visam
dar publicidade a um direito previsto na Lei.
O vereador Magrão salientou que
“o Projeto de Lei tinha a proposta de dar
publicidade aos direitos dos contribuintes
previstos em Lei, com o objetivo de garantir
e dar conhecimento dos diversos direitos
garantidos em lei e dispositivos legais, para
dar a oportunidade dos mesmos resolverem
questões de débitos inerentes aos tributos
municipais, assim como tomarem providências para não ficarem em débito, evitando-se
que o Poder Judiciário seja provocado para
dirimir essas questões”.
“Infelizmente, o Prefeito vetou o
Projeto e encaminhou para a Câmara.
Poderíamos ter derrubado o Veto. Respeito
a posição do Plenário da Casa que votou
favorável ao Veto, o qual foi acatado pela
maioria, restando o Projeto prejudicado.
Se aprovado, o contribuinte poderia ter a
oportunidade de ter acesso as informações
importantes, que poderiam evitar demandas
judiciais futuras, evitando-se por exemplo,
o bloqueio judicial de salários e a penhora
de bens dos contribuintes, casos que vem
ocorrendo com frequência com munícipes
que estão inscritos na Dívida Ativa. Vou
continuar lutando em benefício dos mais
necessitados, em prol da transparência e
pelo bem estar de toda população pindamonhangabense. Contem sempre comigo”,
finalizou o vereador Magrão.
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atual legiSlatura e já fez diverSoS
requerimentoS em benefício da população
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Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

de requerimento ao Prefeito e
aos Secretários de
Obras e de Esportes – a reforma de
campo de futebol
“Baldoino Aureliano de Oliveira”.
Segundo o parlamentar, é preciso
realizar uma ampla reforma no
gramado e também
nos vestiários. “O
Vereador eleandro de Souza – Bolinha
gramado está em
Durante o afastamento péssimas condições o que
do vereador Professor Eric impossibilita a prática de
– conforme o Projeto de futebol e o vestiário preciResolução 02/2015, em que sa de pintura e de troca de
a Mesa Diretora lhe conce- vidros”, explica o vereador.
Araretama
deu licença por 15 dias para
No Araretama, Bolinha
tratamento médico –, o suplente de vereador Eleandro reivindica – também por
Henrique de Souza – Bolinha intermédio de requerimen(PR) assumiu – pela segunda to – a reforma completa do
vez – uma cadeira no Legis- Centro Comunitário “Maria
lativo, durante a 43ª Sessão José Ardito Lerario”, localiOrdinária, realizada no dia zado na antiga rua 81. “Neste
30 de novembro. Na pri- local solicitei ao Prefeito
meira vez em que exerceu o que faça a pintura externa
mandato em março de 2014, e interna do prédio; a troca
o v e r e a d o r E l e a n d r o d e e a limpeza das calhas; a
Souza – Bolinha substituiu reforma dos banheiros e
o também vereador Dr. Mar- os ajustes na iluminação”,
cos Aurélio Villardi (PR), cobra o vereador. Ainda
afastado para tratamento neste bairro, Bolinha fez um
médico. Ele ficou no cargo pedido à Prefeitura para realize a abertura da quadra de
até o dia 08 de dezembro.
E na última sessão, o esportes “Rita Eni Cândido
vereador Eleandro de Souza - Ritoca” para a comunidade
– Bolinha não perdeu tempo nos finais de semana. “É
e já apresentou diversos preciso oferecer alternarequerimentos para as comu- tivas para a comunidade
nidades do Cidade Jardim e desenvolver suas atividades
de lazer e entretenimento e
Araretama.
essa quadra deve ser uma
Cidade Jardim
P a r a o b a i r r o C i d a d e boa opção para os moradores
Jardim, o vereador Bolinha do Araratema”, finalizou o
está solicitando – por meio vereador Bolinha.

REQUERIMENTO DE FELIPE
CÉSAR - FC DEFENDE
QUE IDOSOS DEVEM TER
GRATUIDADE EM ÁREA AZUL

Cultura Negra e
afrodescendentes recebem
homenagens feitas pelo
vereador Janio Lerario

Cal recebe apoio do deputado
Campos Machado na luta pela
preservação da Igreja N.Sra.
Aparecida, de Coruputuba

Feliz 2016 são
os votos do vereador
Toninho da Farmácia
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Vereador magrão
beneficiárias do INSS, idosos, aposentados ou acometidos de doenças graves que
dependem desse dinheiro para sobreviver.
“O desbloqueio desse montante é moroso
e penoso”, esclarece o vereador.
Além do bloqueio de rendimentos em
conta corrente, alguns contribuintes receberam a visita do Oficial de Justiça para fazer
o bloqueio de bens, causando problemas
psicológicos nestas pessoas, pois acham
que vão perder o imóvel por conta da dívida
com a Prefeitura. “As famílias estão ficando
aterrorizadas com esta situação, sem saber
o que fazer”, alerta Magrão.
O Projeto de Lei de autoria do parlamentar havia sido aprovado - por unanimi-

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
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poderia ampliar eSSe benefício aoS idoSoS ,

b al l et

uma vez que oS portadoreS de neceSSidadeS
eSpeciaiS já contam com eSSa melhoria

O Presidente da Câmara de Pindamonhang a b a , Ve r e a d o r F e l i p e
César (PMDB) apresentou o requerimento nº
1.342/2015, através do
qual solicita à empresa
concessionária do serviço
de estacionamento regulamentado (área azul) que
também ofereça gratuidade aos idosos portadores
de credenciais oficiais
nas vagas especiais da
região central do município.
Segundo o Vereador,
“vários municípios do
Estado de São Paulo
oferecem aos deficientes
físicos e idosos - portadores 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”.

RODOVIÁRIA
NA DUTRA
O Vereador Felipe César – FC solicita ao Prefeito a realização de estudos
para viabilizar a construção de uma rodoviária interestadual às margens da
Rodovia Presidente Dutra.
Em sua justificativa, o parlamentar alega que a atual
rodoviária, construída há
mais de 30 anos, é pequena
e não comporta a entrada
de mais empresas com
novas linhas de ônibus. A
construção de uma outra,
mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à
beira da Via Dutra, vai
proporcionar que novas
empresas sejam implantadas e novas linhas passem
a ser atendidas, permitindo
que Pindamonhangaba
tenha ligações com outras
cidades e capitais do país.
“Nosso município cresce a
cada dia e a Dutra está cada
vez mais próxima. Desta
forma, uma rodoviária às
margens desta rodovia,
vai facilitar novas linhas
e novas empresas”.

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou
na segunda-feira, dia 23 de
novembro, a Sessão Solene
que comemorou o “DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRA”. O
ato foi realizado por meio do
Requerimento nº 1.764/2015,
de autoria do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB). O objetivo deste ato solene é destacar pessoas que promovem
a inclusão e valorização do
negro e da cultura afrodescendente em Pindamonhangaba e
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba (RMVale).
Além do vereador Janio
Lerario – que presidiu a
solenidade - também estiveram presentes, o Secretário
de Juventude, Esportes e
Lazer, Cleber Bianchi (que
representou o Prefeito Vito
Ardito); o Presidente do
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba, Antonio
Rogério Lemes de Souza – Pai
Rogério; a Oradora Oficial,
Patrícia Cristina Galvão e o
Sacerdote nigeriano Ajayi
Ojeyemi Idunnuifá.
Durante as homenagens
e em seu pronunciamento,
Janio Lerario fez questão de
mencionar o nome da família
“Corenga”. “Estas famílias

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o Vereador Felipe César – FC
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são de pessoas que eu gosto
muito de reunir em uma festa
para o reencontro dos todos
os membros. São aproximadamente 1000 pessoas. É
um encontro muito bonito
de pessoas da mesma raça”,
explicou o vereador.
Na sessão solene, Janio
Lerario entregou um Diploma
de Honra ao Mérito à oradora oficial e homenageada,
senhora Patrícia Cristina
Galvão.
Nascida em 1º de outubro
de 1977, Patrícia é filha de
Benedito Galvão e Maria Antonia Santos Galvão. Reside
no Distrito de Moreira César
há 30 anos. Graduada em
Serviço Social pela Universidade de UNITAU, atualmente
trabalha na Prefeitura de Roseira, onde exerce a função de
Assistente Social, no Centro
de Referência de Assistência
Social - CRAS.
Em seu discurso, Patrícia
lembrou que “ao longo da
história, a contribuição da
população negra na sociedade
brasileira se deu na construção
de riquezas socialmente produzidas, nas grandes construções arquitetônicas, na mão de
obra da produção agrícola e na
influência da música popular
brasileira e nas danças, arte,
cultura e esporte”.

Vereador Cal

entrega pedido de apoio ao

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), esteve
reunido com o deputado estadual Campos Machado (PTB)
onde solicitou seu apoio para a
preservação histórica da Igreja Nossa Senhora Aparecida,
localizada em Coruputuba.
De acordo com o vereador, a Igreja Nossa Senhora
Aparecida está na área que
a massa falida da Nobrecel
deverá leiloar para pagar suas
dívidas. O antigo proprietário e fundador da empresa,
na época, Dr. Cícero Prado,
doou a área da igreja para a
Diocese, inclusive registrado
no livro Tombo que é a prova
este ato. Como a igreja faz
parte da área a ser leiloada, ela
está sendo objeto de uma ação
Restituitória, movida pela
Mitra Diocesana de Taubaté,
num processo que corre na comarca de Pindamonhangaba.
O vereador Cal mostrou a necessidade mais do que urgente
de se manter viva a história

d e p u ta d o C a m p o S m a C h a d o

de uma comunidade que tem
um vínculo histórico com
muitas gerações. Por respeito
à tradição, à história e à luta
que deve ser travada em tudo
que diz respeito a patrimônio
de vida, o vereador e toda a
comunidade pediram a ajuda
do deputado Campos Machado, para que a Igreja Nossa
Senhora Aparecida seja de
fato e de direito devolvida à
Comunidade Coruputubense,
a fim de preservar a memória
daqueles que impulsionaram
o desenvolvimento de Pindamonhangaba.
“Apresentamos ao deputado Campos Machado, que
nos deu seu apoio e disse
que é uma questão bastante
séria e justa. É uma luta de
preservação da história e de
valores para toda a nossa
comunidade. Estamos juntos,
todos imbuídos nesta importante luta para a cidade de
Pindamonhangaba”, conclui
o vereador Cal.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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Comunidade da Vila Suíça
recebe centro comunitário
O Centro Educacional
Municipal “Ana de Assis Garcez” foi entregue
oficialmente para a população da Vila Suíça, na
quarta-feira (9). A denominação atende ao projeto
de lei número 157/2015,
de autoria do vereador Ricardo Piorino.
Popularmente conhecido como centro comunitário, o local conta com
368m² de área, com copa,
área de serviço, vestiário,
salão principal com palco,
sala de depósito, arquivo,
dois sanitários e sala multiuso. Na área externa,
estacionamento com piso
intertravado, iluminação
com postes, muro e grade
na frente do prédio, com
concertinas, e área gramada. O investimento da
Prefeitura nessa obra foi
de R$ 626 mil.
A obra do centro comunitário foi uma solicitação
da população, feita em
reunião com o prefeito e
assessores sobre as prioridades para o bairro. Também foram atendidos pela
Prefeitura: calçadas na
área verde, iluminação e

sinalização de trânsito na
entrada do bairro, AMI e
playground.
Oportunidades
A presidente da associação de moradores, e
neta da homenageada,
Patrícia Garcez de Oliveira, agradeceu pela homenagem à sua avó e a todo
o apoio que a Prefeitura
vem oferecendo para o
desenvolvimento do bairro. “Essa obra é muito importante, porque também
precisamos de lazer. Aqui
poderemos realizar festas,
reuniões e atividades para
moradores de todas as
idades e, para isso, quero
contar novamente com o
apoio da Prefeitura, para
trazer ações de esporte,
lazer e cultura”, disse.
“Queremos esse centro
comunitário aberto, proporcionando melhoria da
qualidade de vida da população. Agradeço à equipe do prefeito por toda a
atenção e apoio. Antes,
nosso bairro não era bem
visto. Hoje, com todas as
melhorias, está mais valorizado”, declarou a presidente.

ana de aSSiS garCez

Divulgação

Autoridades realizam o desenlace da fita inaugural
O prefeito de Pindamonhangaba apresentou um
resumo de algumas das
melhorias que estão sendo realizadas para o desenvolvimento da cidade,
entre elas, a construção
dos centros comunitários.
“O centro comunitário é o
coração do bairro, onde as
pessoas podem se organi-

zar. Construímos mais de
50 centros comunitários
em todas as regiões da cidade e esses locais podem
receber ações educativas,
culturais e esportivas, entre
outras. Queremos que as
pessoas melhorem de vida
e o melhor caminho para
isso é a educação”, afirmou.
Após a palavra das au-

toridades, o pastor Ito, da
Assembleia de Deus, fez
uma benção ecumênica,
seguida do desenlace da
fita e descerramento da
placa inaugural.
O Centro Educacional
Municipal “Ana de Assis
Garcez” fica na rua Francisco Ademar Fonseca,
90, Vila Suíça.

a homenageada nasceu em barra mansa, dia
8 de abril de 1929. Filha
caçula de Florisbelo azarias
de assis e de antonieta maria da Conceição, teve sete
irmãos: Joaquim, José,
João, maria, Eleozina, Zulmira e Jocelina. dona ana
passou a infância na Fazenda Floresta, em Pindamonhangaba, onde seu pai
trabalhava como lavrador e
sua mãe era do lar. aos 12
anos, ana era órfã de pai
e mãe, separando-se de
seus irmãos, pois cada um
foi criado por uma família.
ana foi morar e trabalhar
de cozinheira na casa da
família do Sr. benedito César, que na época era dono
de açougue no mercado
municipal de Pinda.
dona ana casou-se com
José garcez, mais conhecido como “Zé Pretinho”, e
tiveram três filhos: Regina,
Roseli e José garcez Filho,
além de seis netos e oito
bisnetos. Ficou viúva aos
47 anos e aos 84 foi diagnosticada com alzheimer.
Foram muitos anos de luta
e tristeza para a família,
mas também foram anos
de muitas lições de vida,
amor e dedicação.
mesmo com a enfermidade, dona ana não se
entregou à doença, não
desanimou e lutou até o
fim, falecendo aos 86 anos,
no dia 1º de maio de 2015,
deixando uma importante mensagem: “Às vezes
é bom esquecer algumas
coisas para lembrarmos
que outras coisas são mais
importantes”.
dona ana de assis garcez foi uma mulher guerreira, boa esposa, mãe
batalhadora, avó e bisavó
cuidadora e protetora.

Colégio homenageia destaques do ano
Divulgação

Prefeito e subprefeito com direção da escola e estudantes

O Colégio Santa Mônica, de Moreira César,
promoveu apresentações artísticas e culturais com seus alunos na
segunda-feira (7), no
Teatro Galpão.

Na ocasião, 119 estudantes, do maternal até
o nono ano, desenvolveram suas habilidades
com música, dança e
teatro durante apresentações para os pais, pro-

fessores e convidados.
De acordo com a direção do colégio, a iniciativa existe há vários
anos, porém em 2015
a intenção foi expandir e levar a festa

Divulgação

Alunos durante apresentação de dança

para o Teatro Galpão.
Outra novidade deste
ano foi a criação de um
troféu para homenagear
pessoas que contribuem
com o desenvolvimento
do Distrito de Moreira

César. A diretora da escola, Maria Aparecida
da Silva Gomes, agradeceu as três personalidades do ano e entregou
os prêmios ao prefeito
de Pindamonhangaba,

ao subprefeito de Moreira César, e à empresária Dione Almeida.
Segundo o colégio,
para 2016 a intenção é
realizar uma confraternização ainda maior.

PreSidente da Liga eLogia atuação da Prefeitura no eSPorte
O programa de rádio “Prefeito e Você” da Rádio Princesa, veiculado na quarta-feira
(9), contou com a presença do
presidente da Liga Municipal
de Futebol, Wlamir Lucas de
Souza Lima, o Macarrão, que
elogiou o trabalho que a administração vem realizando
em prol do esporte da cidade e em especial no futebol
amador, com total apoio aos
campeonatos e torneios promovidos pela Liga nos vários

campos que o município possui e que foram construídos
pela Prefeitura em diversos
bairros e entregues para os
clubes.
Ele foi um dos convidados
do programa cujo tema central foi a atuação da Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer do município. Macarrão ainda destacou que
“a Liga está à disposição da
Prefeitura para ajudar na
conservação de todos os gra-

mados dos campos de futebol da cidade”.
Além disso, salientou que
“a Prefeitura tem sido uma
grande parceira do futebol e,
como presidente da Liga, só
tenho que agradecer ao prefeito”.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu a presença e a constatação pelo
presidente da Liga, Macarrão,
das atividades da Prefeitura
na área de esportes.

Divulgação

Macarrão participou do programa de rádio e destacou que a
Liga é parceira da Prefeitura
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Programação de Natal
continua no ﬁnal de semana
Divulgação

A programação de Natal de
Pindamonhangaba
continua
neste ﬁnal de semana, com a visitação à casinha do Papai Noel,
recreação com os duendes, música e dança na praça Monsenhor
Marcondes. Nesta sexta-feira
(11), o evento Cantata de Natal
apresenta a Corporação Musical
Euterpe no coreto da praça, às
20 horas. No sábado (12), mesmo
horário, será a vez da Escola de
Ballet Júlia Pyles e no domingo
(13), também às 20 horas, a Cia
de dança El Azama.
A visitação na casinha do Papai Noel pode ser realizada todos
os dias, até 23 de dezembro, das
19h30 às 22 horas. O tradicional

presépio e a decoração iluminada
são outras atrações da praça que
valem a pena ser conferidas.
MOREIRA CÉSAR
Neste sábado (12), Papai Noel
e os duendes retornam à casinha
na praça do Cisas para receber
as cartinhas e tirar fotos com as
crianças do Distrito de Moreira
César. O atendimento será das
19h30 às 22 horas. No palco,
show com a Banda Gold.
CONCERTO NA MATRIZ
Nesta quarta-feira (16), a programação de Natal terá o Concerto na Matriz, com o Quarteto
Cantos Sagrados. Será às 20 horas, na igreja Matriz, com entrada
gratuita.

Neste sábado (12) Papai Noel estará novamente em Moreira César

PREFEITURA FAZ
DOAÇÃO DE MUDAS
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a doação de mudas de plantas
dias 17 e 18. Serão disponibilizadas mudas de árvores nativas, frutíferas,
pingo de ouro e de árvores
para calçada. Interessados
devem retirar as senhas a
partir das 7 horas. Serão
distribuídas 30 senhas.
Cada pessoa poderá levar até 30 mudas, sendo
12 nativas, cinco frutíferas, dez pingos de ouro e
três especíﬁcas para plan-

tio em calçadas. O Viveiro
Municipal ﬁca junto ao
Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura,
na rua Noel César Pires,
sem número, Chácaras
Reunidas, próximo à avenida Professor Manoel César Ribeiro.
Mais informações sobre a doação de mudas podem ser obtidas por meio
do telefone 3645-1494. O
atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 7 às 11 e
das 12 às 16 horas.
Divulgação

Exposição no Museu retrata
patrimônio histórico
Durante o mês de
dezembro, o artista
plástico Ícaro Turra realiza exposição de telas
em homenagem ao patrimônio histórico de
Pindamonhangaba, no
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina.
Os quadros retratam recortes históricos
de Pindamonhangaba,
desde a herança indígena até ﬁlhos ilustres
como o pindamonhangabense João do Pulo
e o famoso Mazzaropi, que nasceu em São
Paulo mas teve toda
sua história no município. A exposição retrata
também prédios históricos, como o próprio
Museu e a Igreja. A en-

Divulgação

As telas retratam locais históricos e personalidades ilustres da cidade
trada é gratuita e todos
estão convidados a prestigiar a exposição, assim

como todo o acervo do
Museu. O horário de funcionamento é de terça-

feira a sábado, das 9 às 18
horas, e aos domingos,
das 13 às 18 horas.

As senhas devem ser retiradas a partir das 7 horas

Pinda terá representantes na fase estadual do
Mapa Cultural Paulista
Os artistas de Pindamonhangaba foram muito bem
no Mapa Cultural Paulista.
Cinco representantes da cidade venceram a fase regional do programa e levarão
sua arte e o nome do município para a fase estadual,
em 2016.
A Banda de Aprendizes
da Corporação Musical Euterpe representará Pinda na
modalidade música instrumental, com as peças Mania
de Você, The Phantomofthe
Opera e Thriller. A Cia Conatus Studio de Dança é a
representante da cidade na
modalidade dança, com a
coreograﬁa Guerra Santa.

Em literatura, Pinda terá
três representantes: Alberto Santiago, em poesia, com
a obra “A Larva”; Juraci Faria, com a crônica “Fascinação”; e Audinete Barros, com
o conto “Viagem Inesquecível”. Em teatro, a Cia Novos
Atores venceu como primeiro
suplente para a fase estadual,
com o espetáculo La Maldición.
Em artes visuais, a artista
plástica Soﬁe Curie recebeu
menção honrosa na fase regional, com a obra “Mar de
Palavras-Mar de Lágrimas”.
O Departamento de Cultura da Prefeitura agradece
a todos os participantes do

Mapa Cultural Paulista, nas
fases municipal e regional.
O Mapa Cultural Paulista é um programa da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo
cujo objetivo é fomentar a
produção cultural independente e promover a difusão
de espetáculos de diversas
linguagens artísticas com
origem no interior ou litoral
do Estado.
O programa é dividido
em quatro fases: municipal,
regional, estadual e circulação. Cada etapa tem duração de um semestre. Com
isso, cada edição realizada
ao longo de dois anos.

Divulgação

Banda de Aprendizes da Corporação Musical Euterpe será uma das
representantes da cidade no evento

pindamonhangaba
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Programa de rádio discute
projetos de toda cidade
A

bordando os mais
variados assuntos, o
programa “O Prefeito e Você”, transmitido pela
Rádio Princesa - tem como
objetivo mostrar à população a variedade de trabalhos
desenvolvidos na cidade.
Representantes de vários
segmentos da sociedade já
participaram do programa
que já abordou o desenvolvimento econômico de Pindamonhangaba,
trabalhos
sociais, projetos particulares, esporte e religiões, entre
outros.
Entre os últimos programas realizados, participaram representantes de mais
duas religiões: o candomblé
e a umbanda, explicando as
matrizes africanas de ambas.
O programa ainda teve a participação de vários líderes
abordando muitos aspectos,

entre os quais as ações realizadas por essas religiões e a
efetiva participação do can-

domblé e da umbanda em
eventos do município.
O programa “O Prefeito

e Você” vai ao ar sempre às
quartas-feiras, a partir das 10
horas.
Divulgação

Alguns dos líderes do candomblé e umbanda da cidade

Conselheiros são empossados para lutar por direitos
O Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência
elegeu nova diretoria na
manhã de quinta-feira (10)
no auditório da Prefeitura.
A solenidade contou com
a presença de pessoas com
deficiência física, auditiva
e visual. Andréa Campos
Sales Martins foi reeleita
presidente.
O próximo compromisso dos conselheiros está
marcado para o dia 22 de
janeiro. Será realizada
uma reunião para definir o plano de ação, com
o objetivo de efetivar os
direitos da pessoa com
deficiência no município
e propor políticas públicas.
“Agradeço por ter sido

Divulgação

A luta pelos direitos da pessoa com deficiência é o objetivo do órgão
reeleita, vou continuar
os meus trabalhos de luta
pela pessoa com deficiência. O Conselho é formado

por representantes do
Poder Público e da Sociedade Civil, nossas reuniões acontecem todas as

primeiras sextas-feiras de
cada mês, às 9 horas, na
sede da OAB, no centro”,
disse a presidente.

Recadastramento
para isenção de
pedágio começa
dia 4 de janeiro
as pessoas que estudam ou
trabalham de forma permanente em pindamonhangaba, que
residem e têm o veículo licenciado em outra cidade, e utilizam
a estrada do atanázio devem
fazer o recadastramento para
isenção da taxa de pedágio em
janeiro de 2016. o prazo para o
recadastramento terá início dia
4 de janeiro e termina no final
do mês.
o trabalhador deve apresentar cópias, legíveis, do licenciamento do veículo no próprio
nome ou do esposa/esposo com
certidão de casamento, Carteira
nacional de habilitação, comprovante de endereço que seja
de no máximo do mês anterior,
Carteira de Trabalho e declaração do rh da empresa.
estudantes devem apresentar
cópias do licenciamento do veículo no próprio nome ou do cônjuge com certidão de casamento,
ou no nome dos pais - com
autorização com firma reconhecida, Carteira nacional de habilitação, comprovante de endereço
de, no máximo, do mês anterior
e declaração de matrícula da
instituição de ensino.
os policiais militares, os
policiais federais e membros das
Forças armadas devem apresentar cópias legíveis do licenciamento do veículo em seu nome,
ou do cônjuge com certidão de
casamento; Carteira nacional de
habilitação; comprovante de endereço, também de no máximo
do mês anterior; carteira funcional e declaração do batalhão/
Companhia.
a isenção também pode ser
concedida às pessoas jurídicas.
o recadastramento e novos
cadastros para isenção de
2016 devem ser feitos no Setor
de protocolo da prefeitura ou
Subprefeitura, em moreira Cesar.
o atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
de acordo com informações
do departamento de arrecadação, na rodovia Sp-62 os
veículos de passeio não pagam
pedágio, independentemente de
onde foram licenciados.

VIRAdA dA IncluSão pRopõE IguAldAdE
A manhã do dia 5 de dezembro foi de divulgação da necessidade da inclusão social. Pindamonhangaba teve a 3ª edição da
Virada Inclusiva na praça Padre
João de Faria Fialho, Largo do
Quartel. O evento foi promovido
pelo CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
O evento teve início com a
caminhada em comemoração
ao Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, celebrado no
dia 3 de dezembro, houve apresentação do coral de Libras da
Escola Municipal Professor Moacyr de Almeida, do Bela Vista,
capoeira com os alunos da Apae
e música com Muzak.
Um dos objetivos deste evento é fazer com que as pessoas
aprendam a lidar com as diferenças e passem a dar valor aos
demais, e tratar os deficientes
com igualdade.
Wilma Claro Cortez comen-

ta que todas as pessoas são deficientes, ninguém é perfeito
e qualquer um pode vir a ficar
com deficiência. “Eu tenho uma
filha que é deficiente auditiva e
não foi nada fácil educá-la. Eu
participo desta Virada para chamar atenção das pessoas, todos
devem lutar pelos direitos das
pessoas com deficiência, não só
aquelas que possuem algum na
família. Espero que mais pessoas se conscientizem e ajudem os
deficientes”.
A presidente do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência, Andréa Campos Sales Martins, afirma que o evento
foi de grande valor, porém com
pouca participação. Ela cita que
o ideal é que mais pessoas participem, pois, todos são iguais.
A organização contou com o
apoio da prefeitura

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CITAÇÃO

Executada: Mohamed Youssef Abdouni Cpf 13910063802
Execução Fiscal nº: 0501325-69.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Estado de São Paulo

Excelência em Educação: um Compromisso Compartilhado

Votos válidos apurados em relação à função de Assessor Lúdico-Pedagógico

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Processo nº 0501325-69.2006.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

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

11 DE DEZEMBRO DE 2015

Classificação
em ordem
decrescente
de votos

1.

Votos obtidos em
08/12

Matrícula e nome do (a) candidato (a)

696000

Joana Regina de Oliveira Teberga

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2015
Desempate

386




2.

834000

Julieta Maria da Silva

332

3.

816800

Elaine Grazieli Garcia de Andrade

247



4.

848323

Telma C. Silvério de Abreu Cupido

93



5.

847269

Loana Costa Scussel

68



6.

565300

Cinilda Ramos do Nascimento

62



Votos brancos e nulos apurados em relação à função de Assessor Lúdico-Pedagógico

Branco
Nulo

200
91

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501422-88.2014.8.26.0445
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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Alexandre Morais
Execução Fiscal nº: 0501422-88.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501834-24.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Gislene Aparecida dos Santos
Execução Fiscal nº: 0501441-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ATA nº 134/2015 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ITE
UNID.
MARCA
M
DE
DESCRIÇÃO
MEDIDA
01

UN

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Marinhocomercio e Servicos de Mecanica Ltda Me
Execução Fiscal nº: 0501834-24.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

2.020.001.016614
TELEFONE
Especificação:
COM FIO

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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Raul Fernandes Filho, Silene Aparecida da Silva Fernandes
Execução Fiscal nº: 0501545-91.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo nº 0501892-03.2006.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Maria Auxiliadora da Silva Santos
Execução Fiscal nº: 0501892-03.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

ATA nº 131/2015 Empresa: ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP
ITE
UNID.
MARCA
M
DE
DESCRIÇÃO
MEDIDA
039.190 - prestação de serviços para
01
UN:
realização de eventos - segurança
homem
desarmado período de 8h
039.191 - prestação de serviços para
02
UN:
realização de eventos - segurança
homem
desarmado período de 6h

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: N Pinda C Prado U D Imob Ltda
Execução Fiscal nº: 0501550-11.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501561-21.2006.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Executada: Irineu Pereira Andrade, Marli de Alvarenga Lage Andrade
Execução Fiscal nº: 0501561-21.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501759-77.2014.8.26.0445
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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Heitor Correa Goncalves
Execução Fiscal nº: 0501759-77.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

R$ 153,00

1.000

R$ 135,00

600

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Excelência em Educação: um Compromisso Compartilhado

Votos válidos apurados em relação à função de Gestor de Projetos Pedagógicos Especiais da Educação
Classificação
em ordem
decrescente
de votos

Votos
obtidos em
08/12

Matrícula e nome do (a) candidato (a)

Desempate

Projeto de Educação Ambiental “Casa Verde”

1.

695500 Adriana
Alexandrina Nogueira
MirandaEPicca
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
COMPRAS 488
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

1.
2.
3.
4.



566700

Roseleine Campos de Araújo Caldas

300

846796

Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade

69

847697

Maura Benedita dos Santos Ribeiro

38

570500

Sandra Regina dos Santos de Paula

32






Núcleo de Apoio Psicopedagógico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

337900

Ângela Maria da Silva

258

747000

Tayla Catalina Zarzur Lopes

231

846796

Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade

121

816900

Eunice Aparecida de Oliveira

87

847238

Júlia de Carvalho Vieira Guimarães

59

570500

Sandra Regina dos Santos de Paula

58

847697

Maura Benedita dos Santos Ribeiro

57









Votos brancos e nulos apurados em relação à função de Gestor de Projetos Pedagógicos Especiais da Educação

Branco
Nulo

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

702
625

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CITAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Excelência em Educação: um Compromisso Compartilhado

Processo nº 0501843-83.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Boia e Cacalo Comercio de Carnes Ltda
Execução Fiscal nº: 0501843-83.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de outubro de 2015.

Votos válidos apurados em relação à função de Gestor de Unidade de Educação Básica
Classificação
em ordem
decrescente
de votos

Matrícula e nome do (a) candidato (a)

Votos
obtidos em
08/12

Desempate

1.

535800

Elisa Aparecida da Silva Constantino

46

2.

359300

Roselaine Moreira de Almeida

43

3.

348500

Cláudia Inês dos Santos

40

4.

696400

Letícia Ap. de Souza Pedroso Bento

37

5.

613000

Ida Hebe da Costa Simplício

36

6.

551600

Miriam Alves da Silva

35

7.

546200

Daniela da Silva Paula

34

1ª – tempo de serviço

8.

664400

Patrícia Bitencourt Teles do Prado

34

2ª – tempo de serviço

9.

544400

Ana Sílvia Gonçalves Albuquerque

33

10.

788500

Cláudia dos Santos Bolson

31

11.

744100

Fabiana Isabel Oliveira dos Santos

30

1ª – tempo de serviço

12.

846767

Ana Maria Caetano do Santo

30

2ª – tempo de serviço

13.

337000

Adriana Torres Roth

29

1ª – tempo de serviço

14.

821700

Célia Regina Ascenço

29

2ª – tempo de serviço

15.

545500

Elaine de Abreu Prolungatti

28

1ª – tempo de serviço

16.

613200

Suzete Laurena de Oliveira Santos

28

2ª – tempo de serviço

17.

658800

Tânia Mara Bento Rodolfo

28

3ª – tempo de serviço

18.

743000

Denise Sannino Marcondes

28

4ª – tempo de serviço

19.

823800

Maria Helena de Melo Resende

28

5ª – tempo de serviço

20.

780100

Elisabety Aparecida Gonçalves Lúcio

27

1ª – tempo de serviço

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

21.

847266

Eli Sandra da Silva Lopes

27

2ª – tempo de serviço

22.

542400

Ana Lúcia Rodrigues Morais

26

1ª – maior idade

23.

543400

Luciana Amadei de Souza Fonseca

26

2ª – maior idade

24.

559800

Edma Cardoso Bacelar Silva

26

3ª – tempo de serviço

25.

695000

Solange Arantes Corrêa

26

4ª – tempo de serviço

26.

847377

Lidiane Aparecida Bernardes Silva

26

5ª – tempo de serviço

27.

549200

Percília Jaqueline Plácido de Lima

25

Executada: Nelson de Jesus
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0503170-39.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/08/2006 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1797056 e/ous
Valor da Dívida: R$848,64 em 27/10/2006

28.

187651

Maria Suzilei da Silva Ferreira

24

1ª – tempo de serviço

29.

359200

Priscila Cundari de Mello Rosa

24

2ª – tempo de serviço

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0503170-39.2006.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nelson de Jesus
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Excelência em Educação: um Compromisso Compartilhado

Votos válidos apurados em relação à função de Gestor Regional de Educação Básica

EDITAL DE CITAÇÃO

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.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.

150

* Publicar 01 Vez

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de outubro de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

39,00

Intelbras
Pleno

Educarte Brinquedoteca

EDITAL DE CITAÇÃO

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

Processo nº 0501550-11.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

DE

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 265/2015 de “contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de segurança desarmada em eventos de iniciativa da prefeitura de
Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 24/11/2015:

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501545-91.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

APARELHO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2015

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0501441-94.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 253/2015 de “aquisição de aparelhos telefônicos para
vários setores da prefeitura de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 04/12/2015:

Processo nº 0503656-82.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Classificação
em ordem
decrescente
de votos

Matrícula e nome do (a) candidato (a)

Votos
obtidos em
08/12

Desempate

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

1.

338100

Luciana de Oliveira Ferreira

233

2.

744800

Daniele Monteiro Correard Moreira

111

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.

3.

359300

Roselaine Moreira de Almeida

106

4.

696400

Letícia Ap. de Souza Pedroso Bento

93

5.

544400

Ana Sílvia Gonçalves Albuquerque

84

6.

367300

Maria Benedita de Faria

83

1ª – tempo de serviço

7.

542100

Marta do Nascimento Bicho Freitas

83

2ª – tempo de serviço

8.

612500

Rose Elaine de Oliveira Santos

78

9.

664400

Patrícia Bitencourt Teles do Prado

71

Executada: Kleber Pereira Filho
Execução Fiscal nº: 0503656-82.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

10.

697400

Irene Ribeiro de Aguiar Mello

65

11.

694900

Luciana Simonetti Garcia dos Santos

64

12.

545500

Elaine de Abreu Prolungatti

63

13.

743000

Denise Sannino Marcondes

50

14.

547700

Rosalina de Fátima dos Santos Picolo

45

15.

555600

Ione de Almeida Barbosa

39

1ª – tempo de serviço

16.

823800

Maria Helena de Melo Resende

39

2ª – tempo de serviço

17.

541200

Auxiliadora Rita de Toledo

36

1ª – tempo de serviço

18.

566500

Carlos José Laurindo Lemes

36

2º – tempo de serviço

19.

848311

Benedito Lobo

33

2º – tempo de serviço

20.

89641

Renata Andréa Santos de Campos

33

1ª – tempo de serviço

21.

567100

Maria Angélica Guimarães

32

22.

549400

Sandra Maria Monteiro Cândido

31

23.

846795

Tatiane R. Joana Ferreira dos Santos

26

24.

337000

Adriana Torres Roth

23

1ª – tempo de serviço

25.

549200

Percília Jaqueline Plácido de Lima

23

2ª – tempo de serviço

26.

304200

Carmen Lúcia Agostinho

22

27.

265989

Ana Cláudia Silva Pinheiro

21

28.

342100

Esther Alves da Silva

20

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0505156-86.2010.8.26.0445
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, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Wanderley de Lima
Execução Fiscal nº: 0505156-86.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

A Secretaria de Saúde e Assistencia Social torna público os projetos e valores deliberados e
aprovados na 11a. reunião ordinária do CMAS, no dia 09/12/2015, para o 2º edital de chamamento
público da Assistência Social de repasse de termo de Colaboração no ano de 2015/2016.
Instituição Proponente
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Associação do Centro Convivencia de Idosos Francisca Inácia Ribeiro

Valores
R$ 483.655,46
R$ 25.549,80

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR 268610

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 325/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca Sr (a) JOÃO BATISTA NICOLINO
FILHO, responsável pelo imóvel situado a
Avenida Rio de Janeiro com Rua Jacareí,
Bairro Cidade Nova, inscrito no município sob
as sigla SE23.03.07.014.000, Quadra C-05,
Lote 01, para que efetue o fechamento do
referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 111º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei
2610/1991.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência
da Administração Municipal não for
cumprida, os serviços de que trata o artigo
anterior serão executados pela Prefeitura
que cobrará os custos do trabalho
efetuado.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação

9

11 DE DEZEMBRO DE 2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos
termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notiﬁca os
proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou
informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identiﬁcado na lavratura do auto de infração.
Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

AQL9068

Z440014205

55412

25/11/2015

AYG2509

B440231510

54870

01/12/2015

BHT2839

B440231435

51851

01/12/2015

BHT5004

B440222659

51851

27/11/2015

BKG8740

Z440014271

55412

27/11/2015

BOC2392

B440231440

51851

03/12/2015

BRB7671

Z440014255

55412

27/11/2015

BRK7929

Z440014210

55412

25/11/2015

BUZ8536

B440230235

73662

17/11/2015

BUZ8988

Z440014195

55412

25/11/2015

BWF1301

Z440014199

55412

25/11/2015

BWR0570

B440231601

51851

01/12/2015

BZQ5387

E000001345

51851

04/12/2015

CAH1373

E000001344

51851

03/12/2015

CBK9994

E000001347

51851

04/12/2015

CBV4948

Z440014262

55412

27/11/2015

CDC6631

Z440014259

55412

27/11/2015

CDS5292

B440231642

60411

04/12/2015

CFX7043

E000001342

54600

03/12/2015

CJD7969

Z440014198

55412

25/11/2015

CJQ4336

Z440014264

55412

27/11/2015

CNE9427

B440231480

73662

03/12/2015

CNV4068

Z440014279

55412

27/11/2015

CNV6508

B440231367

55414

27/11/2015

CNV7643

Z440014243

55412

26/11/2015

CNV8448

B440230239

73662

26/11/2015

CNV8627

Z440014239

55412

26/11/2015

CNV9355

B440222881

60501

30/11/2015

CNV9355

B440222660

60501

30/11/2015

COU3490

Z440014244

55412

26/11/2015

CPC7843

Z440014269

55412

27/11/2015

CQL5012

B440222863

55250

26/11/2015

CSQ0661

B440231474

73662

01/12/2015

CSX1182

Z440014253

55412

27/11/2015

CTK5727

B440231508

60501

27/11/2015

CTK5727

B440231509

54600

27/11/2015

CWW1173

B440231478

60411

03/12/2015

CYG8507

B440231473

51930

30/11/2015

CYT1106

Z440014249

55412

26/11/2015

DAD7656

Z440014204

55412

25/11/2015

DAK1593

E000001349

51851

04/12/2015

DBQ7838

B440231291

55411

30/11/2015

DCD1315

E000001333

73662

02/12/2015

DCK9920

B440231438

51851

01/12/2015

DCM1350

Z440014242

55412

26/11/2015

DDH3526

B440231525

51930

27/11/2015

DDH9572

Z440014266

55412

27/11/2015

DDN9437

B440231331

51851

01/12/2015

DDY9023

B440231328

73662

27/11/2015

DEV1304

Z440014278

55412

27/11/2015

DEV5797

Z440014268

55412

27/11/2015

DFV0112

Z440014273

55412

27/11/2015

DGU3233

Z440014203

55412

25/11/2015

DGU9322

Z440014258

55412

27/11/2015

DHV7007

Z440014196

55412

25/11/2015

DHY6849

Z440014252

55412

27/11/2015

DIZ1903

Z440014219

55412

25/11/2015

DKC3300

Z440014230

55412

26/11/2015

DKF8725

Z440014274

55412

27/11/2015

DKS0370

B440231286

51851

20/11/2015

Controle 327/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca Sr (a) HELENA DE CASTRO PACIFICO,
responsável pelo imóvel situado a Rua Mogi
das Cruzes com Rua Suzano, Bairro Cidade
Nova, inscrito no município sob as sigla
SE23.03.16.001.000, Quadra B-11, Lote
01, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA
CALÇADA no referido imóvel no prazo de
90 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º,
Inciso III da Lei 3815/01.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ABERTURA DE EDITAL RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015
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, a CP nº. 05/05, referente
à “Contratação de empresa especializada,
com fornecimento de material e mão de obra,
para: LOTE 01: construção de creche infantil
no centro; lote 02: construção de creche
infantil no Loteamento Arco-Íris; LOTE 03:
Construção de creche infantil no Loteamento
Mantiqueira; LOTE 04: construção de creche
infantil no Crispim; LOTE 05: construção de
creche infantil no Parque Das Palmeiras”,
com encerramento dia 14/01/16 às 9h e
abertura às 9h30. A garantia de proposta
deverá ser depositada na Tesouraria da
prefeitura até às 15hs do dia 13/01/16,
valores vide edital. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2015.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015
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, a CP nº. 06/05, referente
à “Contratação de empresa especializada,
com fornecimento de material e mão de obra,
para construção do centro dia do idoso no
Residencial Vila Rica”, com encerramento
dia 13/01/16 às 9h e abertura às 9h30. A
garantia de proposta deverá ser depositada
na Tesouraria da prefeitura até às 15hs do dia
12/01/16, valor de R$ 9.720,00. 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, 10 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 289/2015
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. 289/15,
referente à “Aquisição de equipamentos de
cozinha para atendimento às escolas da
rede municipal de ensino, conforme Termo de
Referência”, com encerramento dia 28/12/15
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, 10 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE
PREÇOS) Nº 296/2015
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. 296/15, referente à “Contratação de
empresa para locação de estruturas, com
ou sem mão obra, responsabilidade técnica
em montagem, desmontagem e operação
em estruturas metálicas, para coberturas,
pisos, e aﬁns para atendimento apoiar as
festividades do calendário oﬁcial do município
de Pindamonhangaba e eventos realizados
pela Prefeitura por um período de 12 (doze)
meses”, com encerramento dia 29/12/15
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, 10 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 300/2015
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. 300/15, referente
à “Contratação de empresa especializada
na execução de poda e supressão de
indivíduos arbóreos em logradouros públicos
no município de Pindamonhangaba e distrito
de Moreira César, pelo período de 12 (doze)
meses”, com encerramento dia 23/12/15
às 16h e abertura às 16h30. 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, 10 de dezembro de 2015.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643.2223
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
CONVOCAÇÃO – 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data
e local abaixo, para a realização da “22ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Aprovação de atas; Informes; IA3: Inscrição do Curso de Aprendizagem; Apontamento das
necessidades da rede de atendimento do município; Apresentação da ASEC (Associação pela
Saúde Emocional de Crianças), do Programa: Amigos do Zippy; Outros assuntos pertinentes ao
Conselho
Dia: 15/12/2015 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 323/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) JOÃO BATISTA
NICOLINO FILHO, responsável pelo imóvel situado a Avenida Rio de Janeiro
com Rua Jacareí, Bairro Cidade Nova, inscrito no município sob as sigla
SE23.03.07.014.000, Quadra C-05, Lote 01, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza,
do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 324/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) JOÃO BATISTA
NICOLINO FILHO, responsável pelo imóvel situado a Avenida Rio de Janeiro
com Rua Jacareí, Bairro Cidade Nova, inscrito no município sob as sigla
SE23.03.07.014.000, Quadra C-05, Lote 01, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA
CALÇADA no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO (REGISTRO DE
PREÇOS) Nº 330/2015
A Prefeitura torna público que se acha
aberto no Depto. de Licitações e Compras,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº.
330/15, referente à “Contratação de empresa
para prestação de serviços de copias
para Secretaria de Planejamento”, com
encerramento dia 23/12/15 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, 10 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 326/2015
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. 326/15, referente
à “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços para realização de
cursos de assentador azulejista, encanador e
pedreiro do convênio com a FUSSESP”, com
encerramento dia 22/12/15 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, 10 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 327/2015
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. 327/15, referente
à “Aquisição de materiais para o curso
de auxiliar de cabeleireiro e contratação
de empresa especializada em prestação
de serviços para realização de curso e
treinamento utilizando o convênio com a
FUSSESP”, com encerramento dia 23/12/15
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, 10 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 328/2015
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. 328/15, referente
à “Aquisição de cobertores para população
em vulnerabilidade social atendidas pela
equipe da abordagem do CREAS e lençol,
fronha, tolha, babador para as creches”, com
encerramento dia 23/12/15 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, 10 de dezembro de 2015.

DKS0370

E000001346

51852

04/12/2015

DPF7521

Z440014211

55412

25/11/2015

DQC6741

B440231523

51852

26/11/2015

DQF2943

B440222923

58192

30/11/2015

DRF0359

B440226932

73662

26/11/2015

DSJ9516

Z440014270

55412

27/11/2015

DSL4887

Z440014237

55412

26/11/2015

DSY0681

B440231373

55500

03/12/2015

DSZ3034

Z440014241

55412

26/11/2015

DTH6543

B440231504

55412

27/11/2015

DTT4625

B440231507

60501

27/11/2015

DUR0019

Z440014286

55412

27/11/2015

DUR0306

Z440014214

55412

25/11/2015

DUR0306

Z440014231

55412

26/11/2015

DUR0761

Z440014217

55412

25/11/2015

DUT5351

B440231335

73662

03/12/2015

DWE4258

B440230236

55416

17/11/2015

DXX1248

Z440014197

55412

25/11/2015

DYK8985

B440231330

57380

01/12/2015

DZK5393

B440231621

73662

03/12/2015

DZW5643

Z440014251

55412

26/11/2015

EAO8960

Z440014276

55412

27/11/2015

EAO8960

B440231430

51851

30/11/2015

EAO9622

B440231476

73662

02/12/2015

EAX3867

E000001330

51851

30/11/2015

EDG3085

E000001341

51851

03/12/2015

EFV1611

B440231561

55414

27/11/2015

EGP3715

B440231433

51851

30/11/2015

EGP4736

Z440014284

55412

27/11/2015

EIB8366

Z440014250

55412

26/11/2015

EIB8713

Z440014212

55412

25/11/2015

EIB9404

B440231371

73662

01/12/2015

EIB9705

B440231434

73662

01/12/2015

EIB9775

B440231292

60501

23/11/2015

EIL7730

B440231332

55500

02/12/2015

EIM3179

Z440014256

55412

27/11/2015

EIT0057

Z440014201

55412

25/11/2015

EJG7585

B440231563

55090

28/11/2015

EJG7585

E000001328

51851

30/11/2015

EJW4457

Z440014247

55412

26/11/2015

EKR2378

B440231564

73662

30/11/2015

EKX4703

Z440014277

55412

27/11/2015

ELN6433

B440231334

61220

03/12/2015

ENB2768

Z440014240

55412

26/11/2015

ENB2805

Z440014209

55412

25/11/2015

ENB2983

Z440014234

55412

26/11/2015

EPH3262

B440231641

51851

04/12/2015

EPH3809

B440231475

73662

01/12/2015

EPL7579

E000001335

54870

02/12/2015

EPM2036

B440231528

73662

27/11/2015

EPQ0784

E000001340

73662

02/12/2015

EPV7365

B440231602

55417

01/12/2015

EQM8353

B440230240

55414

30/11/2015

ERM6440

Z440014263

55412

27/11/2015

ERM6556

B440231439

51851

03/12/2015

ERM6749

Z440014281

55412

27/11/2015

ERM7155

E000001337

51851

02/12/2015

ERM7473

Z440014213

55412

25/11/2015

ERM7771

B440231432

51851

30/11/2015

ERQ6362

B440231524

73662

27/11/2015

ERZ8874

E000001343

54521

03/12/2015

ERZ8874

B440231374

54521

03/12/2015

ESQ2305

B440230678

60681

03/12/2015

ESQ2549

B440219249

70561

27/11/2015

ESQ2549

B440219250

60174

27/11/2015

EUH1345

Z440014226

55412

25/11/2015

EUJ6024

E000001338

51851

02/12/2015

EUO2294

E000001348

51851

04/12/2015

EUP5785

E000001334

54526

02/12/2015

EUT2176

B440231428

54790

25/11/2015

EVI9567

B440231288

51851

20/11/2015

EVI9951

E000001327

73662

30/11/2015

EVZ2205

B440230677

73662

27/11/2015

EWR0786

E000001331

51851

30/11/2015

EWR1352

B440231429

51851

30/11/2015

EYC5804

Z440014248

55412

26/11/2015

EYJ8406

B440222658

56221

27/11/2015

EYJ8778

Z440014254

55412

27/11/2015

EYJ8794

B440231605

61220

01/12/2015

EYJ9035

Z440014208

55412

25/11/2015

EYJ9749

Z440014159

55412

23/11/2015

EYU2735

B440231426

51851

25/11/2015

EYX7369

E000001332

51851

02/12/2015

EZJ2938

Z440014283

55412

27/11/2015

EZK0794

Z440014224

55412

25/11/2015

FBB3220

B440231521

73662

26/11/2015

FBM7641

Z440014245

55412

26/11/2015

FCI4140

Z440014220

55412

25/11/2015

FCO8923

B440230861

55090

24/11/2015

FCR5010

Z440014257

55412

27/11/2015

FDA9954

E000001329

73662

30/11/2015

FDC7944

Z440014227

55412

26/11/2015

FDF1979

Z440014280

55412

27/11/2015

FDX1328

B440230616

58196

02/12/2015

FEA1872

B440231333

51851

02/12/2015

FEB5904

B440231604

55417

01/12/2015

FEB6211

B440231142

60501

18/11/2015

FFF3770

B440231369

73662

01/12/2015

FFG3091

B440231622

51851

03/12/2015

FFL9174

B440231506

60501

27/11/2015

FFV5482

Z440014200

55412

25/11/2015

FGE6228

B440231477

73662

02/12/2015

FGK5897

B440231329

55500

27/11/2015

FGK6243

Z440014215

55412

25/11/2015

FGK6403

B440231143

73662

27/11/2015

FGK6628

Z440014285

55412

27/11/2015

FHA7593

B440231370

54600

01/12/2015

FHN8645

E000001336

55412

02/12/2015

FHY6484

B440230237

55414

23/11/2015

FHY6668

B440222864

54521

29/11/2015

FHY6672

B440231375

61220

04/12/2015

FHY6827

B440230617

55680

03/12/2015

FKP4289

Z440014216

55412

25/11/2015

FKU1032

Z440014229

55412

26/11/2015

FKU1051

B440231562

54522

27/11/2015

FKU1611

B440231372

61220

02/12/2015

FKW2581

Z440014222

55412

25/11/2015

FKW2581

Z440014228

55412

26/11/2015

FLG6516

E000001350

54790

04/12/2015

FMB9070

Z440014206

55412

25/11/2015

FNS5224

Z440014225

55412

25/11/2015

FNS5271

Z440014246

55412

26/11/2015

FNS5369

B440231368

73662

27/11/2015

FRX0662

Z440014238

55412

26/11/2015

FSI7279

Z440014233

55412

26/11/2015

FSO6040

B440231287

54870

20/11/2015

FTD0260

B440231290

73662

24/11/2015

FUU7790

Z440014261

55412

27/11/2015

FZE9480

B440231505

60501

27/11/2015

GPU4786

B440231431

55680

30/11/2015

GTX0057

Z440014267

55412

27/11/2015

HOC2392

Z440014218

55412

25/11/2015

HOC2392

Z440014282

55412

27/11/2015

HXQ7442

Z440014275

55412

27/11/2015

JFS4457

Z440014260

55412

27/11/2015

JPQ8205

B440219374

60501

29/11/2015

KQM6593

B440230238

51851

26/11/2015

KQY1299

B440230676

51851

27/11/2015

KRJ9156

Z440014221

55412

25/11/2015

KWJ1061

Z440014235

55412

26/11/2015

KYB0969

B440218988

60501

27/11/2015

LAD6226

Z440014223

55412

25/11/2015

LBD1060

Z440014287

55412

27/11/2015

LKF3555

Z440014232

55412

26/11/2015

LPE1914

Z440014272

55412

27/11/2015

MPT6947

B440231437

51851

01/12/2015

MTK9695

Z440014207

55412

25/11/2015

NMZ4404

B440231581

51930

30/11/2015

NTC0901

Z440014202

55412

25/11/2015

NUQ0268

B440226935

54600

27/11/2015

OCF8117

Z440014265

55412

27/11/2015

OPK2624

Z440014236

55412

26/11/2015

PUF1765

B440231436

51851

01/12/2015

PVH0621

B440231479

73662

03/12/2015

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2015.
Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba

11 de dezembro de 2015

esportes
Tribuna do Norte
Pinda inicia preparativos para
Jogos Regionais do Idoso
Pindamonhangaba oferece “Esporte para Todos”
e possui excelente infraestrutura. Por estes motivos,
o município foi eleito para
sediar os Jogos Regionais
do Idoso de 2016. A competição é promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo em parceria com as
secretarias de Esporte e
Lazer e os fundos sociais
de solidariedade dos municípios sedes.
A equipe da Prefeitura iniciou os preparativos
e os profissionais envolvidos estão se reunindo
para realizar toda organização necessária buscando acolher as delegações

de diversas cidades que
participam do evento.
O prefeito de Pindamonhangaba
comenta
que a Prefeitura oferece atividade física para a
melhor idade em diversos lugares. “Os nossos
atletas são atendidos por
professores que amam o
que fazem e isto reflete
em bons resultados, prova disto são os títulos que
conquistamos, somos vice-campeões duas vezes
seguidas, ficando atrás
apenas de uma potência,
que é São José dos Campos. Os nossos atletas são
todos pindenses, não há
contratações como em
outras cidades, e todos

estão de parabéns pelas
lutas e conquistas. Queremos fazer um dos melhores jogos já organizados na região, por isto, a
equipe está se reunindo”.
O secretário de Esporte do município aponta
que um evento como este
estimula ainda mais a
prática de atividades físicas na melhor idade e que
todos estão empenhados
em realizar uma grande
competição.
Os Jori serão realizados entre os dias 28 de
abril e 1º de maio. As competições serão realizadas
nos ginásios, centros esportivos e centros de convivência de idosos.

Divulgação

Desfile em comemoração ao vice-campeonato de 2014

Copa de Vôlei de areia atrai nadadores participam de
festival no “João do Pulo”
atletas de várias idades
Divulgação

A piscina do Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”,
recebeu nadadores de diversos locais no último
sábado (5). Os atletas participaram do 1º Festival de
Nado Crawl. O evento reuniu aproximadamente 100
participantes,
divididos
nas categorias pré-mirim,
mirim, petiz e infantil.
A competição foi organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
por meio dos professores do

Setor de Atividades Aquáticas. Marcaram presença
alunos da Associação Atlética Ferroviária, Academia
Gisele, Academia Oxy, e os
nadadores da Escolinha e
Treinamento do “João do
Pulo”.
Felipe Guimarães, professor da Associação Atlética Ferroviária, conta que
muitos de seus alunos participaram de uma competição pela primeira vez e
que saíram contentes e realizados desta nova expe-

riência. O professor parabenizou a organização do
evento e acrescentou que
foi excelente, enquanto
educador físico, pois será
possível realizar melhorias durante as aulas para
que nos próximos festivais
a equipe esteja mais treinada.
Cristina Martins compareceu ao evento para ver o
filho nadando e diz que foi
muito importante, porque
é uma forma de valorizar o
que ele fez durante o ano.
Divulgação

A competição possibilita interação e novas amizades entre os participantes
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a 2ª Copa Pinda de
Vôlei de Areia. As partidas
acontecem nas quadras
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”. Neste final de
semana os jogos começam a partir das 9 horas.
A competição atrai atletas
de várias idades.
Este evento homenageia o professor Alfredo
de Andrade, o professor
Una. Ele revela a felicidade
pela realização da 2ª Copa
porque é um incentivo às
crianças para que come-

cem ou continuem a jogar
voleibol.
Rosa de Assis joga vôlei e gosta muito de eventos esportivos como este,
porque promovem a integração entre as pessoas
e todos se divertem por
meio do esporte. “Eu vim
conferir os Jogos Interbairros e agora vou ver os
jogos desta copa, fico feliz
porque os atletas amadores estão tendo a oportunidade de participar de
uma competição.
O professor Airton Cesár, Ito, conta que esta é
a primeira vez que par-

ticipará. “O ano passado
eu estava viajando e não
pude marcar presença.
Nesta edição, por gostar
da modalidade e jogar voleibol há mais de 30 anos
eu e meu amigo Edson
resolvemos nos inscrever.
Estamos na categoria veterano e a expectativa é
podermos participar visando não apenas a competição, mas, abrilhantar
o torneio, pois, sabemos
que isto traz qualidade de
vida e também para prestigiar as competições promovidas pela Prefeitura
de Pindamonhangaba”.

Nadadores de diversas instituições esportivas participaram do festival

L. gustavo disputa jogo
beneficente em Pinda
Divulgação

Futebol

PRÓXIMAS RODADAS
CAMPEONATO SUB 09
7º RODADA
GE TERRA DOS IPÊS

SÁBADO
X

FINAL ÚNICA

12 DE DEZEMBRO DE 2015
AA FERROVIÁRIA

08:15
RAMIRÃO

COPA GUGA (DISTRITO) SEMIFINAL (JOGOS DE VOLTA)
10ª RODADA DOMINGO

13 DE DEZEMBRO DE 2015

100 NOME FC

X

JARDIM REGINA FC

VISTA ALEGRE..........10 horas

EC VILA SÃO JOSÉ

X

EC VALE DAS ACÁCIAS

TIPES........................16 horas

Luiz Gustavo atuando pela
Seleção Brasileira

O volante da Seleção
Brasileira e do Wolfsburg, Luiz Gustavo, o
“Guga”, estará em Pindamonhangaba
para
participar do “Futebol
Solidário”. O evento
beneficente está marcado para o dia 23, às
16 horas, no campo da
Ferroviária.
O ingresso será um
quilo de alimento não
perecível, que será encaminhado ao Fundo
Social de Solidariedade,
encarregado de direcionar o total arrecadado às
entidades beneficentes.

Além de Luiz Gustavo, outros jogadores
de destaque no cenário esportivo estarão
em Pindamonhangaba
para o jogo. Esta ação
solidária já se tornou
tradição na cidade. Haverá entrega de brindes
autografados pelo jogador. O evento é idealizado pela Prefeitura
de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer com o apoio da
Ferroviária, amigos e
familiares do Luiz Gustavo.

