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O prefeito de 
Pindamonhangaba 
agradeceu Luiz 
Gustavo pelo 
evento benefi cente

Jogo beneficente arrecada mais 
de uma tonelada de alimentos

O jogo benefi cente entre os amigos do 
volante Luiz Gustavo, da Seleção Brasi-
leira, e um time formado por integrantes 
da Copa Guga, realizado no último dia 23, 
no estádio da Ferroviária, arrecadou mais 
de uma tonelada de alimentos. O jogo fes-
tivo terminou com vitória de 6 a 5 para os 
Amigos do Guga (Luiz Gustavo), equipe 
que também contou com o atacante Ricar-
do Goulart, artilheiro do Campeonato Bra-
sileiro de 2014 pelo Cruzeiro, e atualmente 
na China. Os produtos arrecadados foram 
encaminhados ao Fundo Social de Solida-
riedade para serem entregues às institui-
ções assistenciais do município.

Pinda certifi ca alunos do Curso 
de Panifi cação pelo Via Rápida

Os alunos do Curso de 
Panifi cação, oferecido por 
meio do Programa Via 
Rápida, foram certifi ca-
dos pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba na última 
semana. As aulas foram 
ministradas por professo-
res da Etec João Gomes de 
Araújo, do Centro Paula 
Souza.

A Prefeitura de Pindamonhangaba entre-
gou o contrato de doação de imóveis do lo-
teamento Nova Esperança, no Araretama, às 
famílias que foram contempladas há mais de 
uma década. Como cumpriram as regras, os 
benefi ciados receberam a documentação, que 
será transferida para o nome dos moradores 
em cartório.

SHOPPING 
SORTEIA CARRO 
0KM E VIAGEM 
PARA ARGENTINA

PEDALADA 
KIDS REÚNE 
PAIS E FILHOS

BENEFICIADOS COM 
BOLSAS DE ESTUDO 
UNIVERSITÁRIO 
DEVEM FAZER 
RENOVAÇÃO

Pinda formou 
mais de 40 

profi ssionais 
em panifi cação

Cidade realiza sonho 
da casa própria de 
27 famílias
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A Tribuna voltará 
a circular 

no dia 5, devido 
ao feriado de 

ano novo
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Mais um ano chega ao fi m... 2016 está ba-
tendo à porta e, com ele, todo o otimis-
mo e a esperança de 366 dias com no-

vas oportunidades (já que entraremos em um ano 
bissexto). Pode parecer romântico, mas o simbolis-
mo de uma virada de ano é muito importante para 
dar o ânimo necessário à continuidade dos projetos 
e a realização de novos planos.

Há os mais práticos, que enfatizam que o dia 1º 
de janeiro de 2016 será apenas mais um dia após o 
outro, após 31 de dezembro, e nada mais que isso. 
Que não tem nenhum signifi cado, que não muda 
em nada a vida de ninguém. Mas essa é apenas uma 
maneira triste de ver as coisas.

O ano que está chegando ao fi nal trouxe muitas 
crises, problemas fi nanceiros, econômicos, polí-
ticos, nacionais e internacionais. Jogou na nossa 
cara o quanto a humanidade está cada vez mais de-
sumana, por meio de tantas demonstrações de in-
tolerância, egoísmo, ódio e preconceito, em todos 
os níveis. Mas também foi um ano de vitórias, que 
devem ser consideradas.

É opinião quase unânime que 2015 foi um ano 
difícil. Para citar alguns eventos internacionais, po-
sitivos e negativos, tivemos: os atentados em Paris, 
começando pela chacina no jornal Charlie Hebdo; a 
crise migratória na Síria – com cerca de 4 milhões 
de refugiados segundo a ONU –; a descoberta de 
água em estado líquido em Marte; a assinatura do 
primeiro acordo global para frear as emissões de 
gases do efeito estufa e para lidar com os impactos 
da mudança climática; a confi rmação da corrupção 
na Fifa; a mudança no cenário político da América 
do Sul com o fi m do kirschenismo na Argentina e 
do chavismo, na Venezuela; a legalização do casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo em todos os 
estados dos EUA; a reaproximação diplomática en-
tre Cuba e EUA; o terremoto no Nepal, considerado 
o mais violento dos últimos 80 anos, com mais de 
8.500 mortos, entre outros.

Em âmbito nacional, temos o ajuste fi scal que 
afetou o bolso da população, o aumento da conta 
de luz, da gasolina, crise econômica, recessão, di-
minuição do PIB, infl ação, dólar a 4 reais... e ainda: 
epidemia de dengue; o zika vírus e a microcefalia; 
as manifestações populares pró impeachment; a 
continuidade da Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal, que investiga um esquema bilionário de 
desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petro-
bras, com a prisão de nomes como de ex-ministro e 
de senador; a obrigatoriedade de pagar o FGTS às 
domésticas, de acordo com a PEC das domésticas, 
que prevê ainda direitos como adicional noturno, 
seguro desemprego, salário família, auxílio creche, 
indenização em caso de dispensa sem justa causa, 
entre outros; o rompimento da barragem de rejei-
tos da mineradora San Marco, em Mariana-MG, 
que causou uma enxurrada de lama inundando 
centenas de casas e contaminando o Rio Doce, che-
gando até o litoral do Espírito Santo, e considerado 
o maior desastre ambiental da história do Brasil; o 
título de campeão do Circuito Mundial de Surf ao 
Mineirinho, segundo brasileiro consecutivamente 
a vencer o campeonato; as novas regras para a apo-
sentadoria; a ocupação escolar no estado de São 
Paulo; as horas que o Brasil fi cou sem Whatsapp, 
bloqueado pela Justiça; entre muitos outros.

Na sua vida, leitor, também houve momentos 
positivos e negativos e agora, no fi nal do ano, é a 
hora, a oportunidade para refl exão sobre o próprio 
comportamento e as atitudes tomadas até então.

Todos os dias de 2015 nos trouxeram a oportu-
nidade de aprendermos, amadurecermos e prestar-
mos a atenção no outro e em nós mesmos. A vira-
da de ano é uma oportunidade de parar e meditar, 
por um minuto que seja, e ver se tudo valeu a pena. 
Se valeu a pena tanta correria, tantas horas de tra-
balho, aquelas escolhas que fi zemos e que na hora 
nos pareciam a melhor decisão. E, também, é uma 
chance de fazer tudo novo, tudo diferente. Pelo 
menos, ter consciência e tentar melhorar. Que seja 
tudo novo, melhor! Feliz ano novo!

Feliz tudo novo

Funcionamento de serviços no fi m de ano
BANCOS: Na quarta-feira (31) as agências fi ca-

rão fechadas para balanço de fi m de ano. Não ha-
verá atendimento nos dias 1º e 2. O funcionamento 
será retomado normalmente na segunda-feira (4).

EDP ENERGIA: Na véspera de Ano Novo, os 
pontos de atendimento da distribuidora estarão 
abertos das 8h30 às 12h30. No dia 1º não haverá 
expediente e as atividades serão retomadas na 

segunda-feira (4), no horário normal.
PIONEIRA: A coleta de lixo não funcionará nos 

dias 31 e 1º e retornará dia 2 com a coleta nos 
bairros do dia.

PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - o atendimento 
ao público encerra nesta quarta-feira (30), às 17 
horas, e retornará no dia 4, a partir das 8 horas.

ANO NOVO – VIDA NOVA
Mais um ano se passa 

e renovamos, outra vez, 
a esperança de um novo 
tempo. Começaremos o mês 
de janeiro como uma criança 
que ganha um caderno 
novo, onde escreve a lição 
caprichosamente em suas 
primeiras páginas. Letra bo-
nitinha, desenhos pequenos 
e coloridos no cabeçalho... 
um esmero só. Porém, assim 
como o caderno das crian-
ças, à medida que os meses 
vão passando, a letra já está 
mais esculachada, já não 
há desenhos, mas rasuras 
e rabiscos que confi rmam o 
que fazemos com um ano 
em nossa vida.

Propomo-nos sempre a 
mudar um pouco o nosso jeito 
de ser, sempre pensando numa 
melhor qualidade de vida, fa-
zendo dietas, por exemplo, ou 
mais exercícios, etc. (como é o 
meu caso). Porém tudo acaba 
fi cando para  o mês seguinte, o 
ano seguinte, e muitas de nos-
sas propostas acabam fi cando 
esquecidas.

Então, vamos fazer 
diferente em 2016, co-
meçando por listar o que 
consideramos nossas futuras 
prioridades. Essa relação 
de coisas e mudanças deve 
fi car escrita num papel – se 
possível – num espelho 
de nosso quarto, para nos 
lembrarmos todos os dias do 
que discriminamos nela. 

Primeiramente, sugiro 
que façamos um belo “che-
ck-up” ou checape com o 
nosso médico de confi ança; 
principalmente devem fazê
-lo aqueles que já passaram 
dos quarenta anos, deixando 
de fumar, de comer e de 
beber porcaria demais. Mais 
da metade da população 

mundial está obesa e com sérios 
riscos de morte, por isso deve-
mos fazer exercícios diariamente, 
nem que seja uma caminhada 
de meia hora apenas – a cidade 
está repleta de aparelhos para 
musculação para isso– é só apro-
veitarmos o nosso tempo.

Outra tarefa importante é 
comer bem, devagar e, se pos-
sível, alimentos frescos como 
verduras e frutas, peixes e 
carnes magras. Fora isso, apro-
veitar o dia assistindo a bons 
programas e a bons fi lmes, ou 
lendo bons livros para que os 
assuntos nas conversas (que 
andam raras) com os vizinhos e 
amigos sejam mais interessantes. 
Vale lembrar que nossa biblioteca 
pública tem um acervo de milha-
res e milhares de obras clássicas 
e modernas de grande valor 
literário. Ela está aberta todos os 
dias a todo e qualquer tipo de lei-
tor, com uma variedade de jornais 
e revistas, além de computadores 
com acesso à internet.

Outro item que não poderá 
faltar na nossa lista é passear 
e viajar. Principalmente aqueles 
que trabalham muito a semana 
inteira merecem um fi m de 
semana completamente deses-
tressante. Se não temos muito 
dinheiro, poderemos reunir uns 
amigos e fazer um passeio de 

bonde até Campos dos Jordão, 
ou ao Piracuama ou ao Ribeirão 
Grande; usufruirmos das ca-
choeira e da água abundante e 
limpa da Serra da Mantiqueira. 
Visitar Aparecida, ou conhecer 
os ceramistas de Cunha, ou 
mesmo ir para as praias de 
Ubatuba...são passeios possí-
veis de se fazer.

Até um simples sentar num 
banco da praça Monsenhor 
Marcondes, ou mesmo na raiz 
de uma árvore do Bosque da 
Princesa, ou uma visita ao mu-
seu, ou à nossa igreja matriz, 
já irão nos deixar mais relaxa-
dos e menos estressados. Além 
disso, podemos usufruir da 
programação cultural de nossa 
cidade e de outras atividades.

A lista vai fi car mais com-
pleta se acrescentarmos uma 
visita aos necessitados, doentes 
e desamparados; ou a um lar 
de velhos, a um hospital ou a 
uma creche, onde existem tan-
tas crianças abandonadas pelos 
pais; participarmos de uma 
atividade religiosa e mesmo um 
olhar diferente às pessoas ao 
nosso redor, e à nossa cidade, 
aos nossos vizinhos, que mal 
conhecemos é outra proposta 
mais que interessante.

Finalizando, também colo-
quemos na lista um presente 

para nós mesmos: um cor-
te diferente de cabelo, uma 
roupa nova, sapatos novos, 
um perfume, um curso de 
português ou de inglês, 
enfi m qualquer coisa que 
“levante” o nosso astral e 
eleve a nossa autoestima, e 
nos faça esquecer um pou-
co de tanta violência, tanta 
maldade, tanta corrupção, 
que explodem todos os dias 
na tela da televisão.

Portanto, comece-
mos a pensar nos itens 
da nossa lista desde já, e 
nos proponhamos a lutar 
para conquistar até o que 
parecerá utópico, impossível 
de ser realizado. Lembremo-
nos de que é nos pequenos 
gestos e nas coisas simples 
e verdadeiras que encontra-
remos a felicidade. Basta um 
carinho, um sorriso nosso e 
uma palavra de amizade e 
de amor para que tudo fi que 
mais leve, mais tranquilo e 
mais compensador.

Precisamos, como se 
diz na gíria, “arregaçarmos 
as mangas e irmos à luta”, 
pois as coisas “não caem do 
céu”, e se caíssem muitos 
não as enxergariam porque 
estão fechados, egoistica-
mente, em seus próprios 
casulos, em suas casas e 
em seu próprio mundo.

Carpe diem  é uma ex-
pressão latina que signifi -
ca: aproveite o dia –  muito 
usada pelos poetas árcades 
que já diziam e escreviam 
– aproveitemos a mocida-
de enquanto é tempo, a 
cada dia do ano, e sejamos 
felizes enquanto há vida e 
liberdade para todos nós! 
E que Deus nos proteja 
sempre!

Feliz ano novo!!!!!

Flor do LácioFlor do Lácio
Bete Guimarães – Presidente da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

infodiretas.com

FUNCIONAMENTO 
DAS BIBLIOTECAS 
EM JANEIRO

Durante o mês de 
janeiro, as seis biblio-
tecas públicas muni-
cipais terão horário 
especial de funciona-
mento: de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 
12 e das 13h30 às 17 
horas.

Mercado Municipal e feira terão 
horários diferenciados no feriado

A feira de rua e o Mercado Municipal de Pindamonhangaba terão ho-
rários diferenciados no feriado de Ano Novo. De acordo com as informa-
ções da administração do local, o mercado estará aberto no dia 31 das 6 
às 18 horas, e a feira irá funcionar no mesmo horário. No dia 1º de janei-
ro apenas o Mercado Municipal estará aberto. O atendimento será das 7 
às 13 horas.

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 367/ 15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr (a)  RUBIA SAN MARTIN BOA 
VENTURA, responsável pelo imóvel situado 
a RUA  HENRIQUE   HOMEM DE MELLO,   
S/Nº., Bairro LESSA inscrito   no   município   
sob a sigla SO210104016000,  para que 
efetue a limpeza do  referido imóvel e  a  
retirada dos materiais/entulhos do no prazo 
de 07 dias 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. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração
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cidade 

Pinda realiza sonho 
da casa própria 
de 27 famílias

Beneficiados com 
bolsas de estudo 
universitário devem 
fazer renovação

Pinda certifica alunos do curso 
de panificação pelo Via Rápida

População pode participar do Fórum 
Permanente do Plano Municipal de Educação

Todos os estudantes que 
possuem bolsas de estudo 
universitário deverão fazer a 
renovação deste benefício en-
tre os dias 4 e 8 de janeiro. A 
Prefeitura concede 160 bolsas 
por meio da Lei Municipal nº 
5.509, de 28 de fevereiro de 
2013. O investimento anual é 
de mais de R$ 1,5 milhão.

A renovação será feita no 
Departamento de Assistên-
cia Social, localizado na rua 
Euclides Figueiredo, 94, Alto 
Cardoso, próximo à Prefeitu-
ra. O atendimento é das 8 às 
12 horas e das 13 às 16h30.

Os estudantes deverão 
apresentar comprovante 
atual de residência, compro-
vante de renda, Carteira de 
Trabalho ou comprovante 
de autônomo e o relatório de 
notas do ano de 2015.

Conforme prevê a lei, per-
derá o direito à renovação da 
bolsa o aluno que tiver sido 
reprovado, não atingir 75 % 
da frequência escolar, tiver 
dependência de disciplinas, 
se houver irregularidade de 
matrícula da universidade 
e deixar de se matricular na 
universidade.

A Lei Municipal 5.509 
foi aprovada pela Câmara 
de Vereadores, autorizando 
o Executivo a conceder as 
bolsas de estudo integrais 
para os munícipes matri-
culados em instituições de 
ensino superior na modali-
dade de licenciatura, tec-
nologia e bacharelado, seja 
em cursos presenciais e não 
presenciais, reconhecidos 
pelo Ministério da Educação 
e Cultura.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba incentiva a população 
a fazer cursos de qualificação 
profissional. A administração 
municipal firma parcerias para 
que os moradores tenham a 
oportunidade de fazer diversos 
cursos. Aconteceu na manhã de 
segunda-feira (21) a formatura 
da turma do curso de panificação, 
oferecido por meio do Programa 
Via Rápida.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
firmou um convênio com a Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado de São Paulo. 
Os cursos foram ministrados por 
professores da Etec João Gomes 
de Araújo, unidade educacional de 
responsabilidade do Centro Paula 
Souza.

“É uma alegria muito grande 
trazer este carreta para ensinar 
as pessoas a serem padeiros. São 
projetos de programa de governo 
e estamos cumprindo. Esta é uma 
profissão bastante concorrida, 
pois um bom padeiro tem seu 
emprego garantido, parabenizo 
a todos que concluíram mais esta 
etapa de aprendizado”, afirmou 
o secretário de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Para José Luiz de Lima, vende-
dor, o curso foi muito proveitoso 
e deu a oportunidade para que os 
alunos pudessem aprender mais 
uma profissão. “Eu já trabalhei 
com vendas no ramo de padaria 
e o curso foi excelente. Pude unir 
o conhecimento de vendas com a 
prática de uma padaria”, contou.

Maria Santa, dona de casa, 
afirmou que fazia pães em casa, 
porém, sempre teve vontade de 
fazer um curso e adorou esta ati-
vidade. Ela revela já ter feito pães 
para vender, porém, tendo um 
certificado é muito melhor, porque 
as pessoas terão mais confiança.

Marina Gimenez representou 
a professora Clara Magalhães, 
da Ufiec, durante a solenidade de 
formatura e parabenizou a cidade 
por ter feito um trabalho muito 
bom. Marina é especialista da uni-
dade móvel de hospitalidade, ela é 
responsável por fazer visitas aos 
municípios. “Gostei muito, Pinda 
está de parabéns. É um grande or-
gulho a formatura, porque entrou 
uma turma bem grande e termi-
nou com esse número elevado. 
Para nós, é missão cumprida”, 
garantiu.

José Luiz de Lima recebeu o certificado de conclusão

O prefeito de Pinda parabenizou as famílias pela conquista

O sonho da casa própria de 
27 famílias de Pindamonhan-
gaba foi realizado na tarde de 
terça-feira (22). O prefeito en-
tregou o contrato de doação do 
loteamento Nova Esperança, no 
Araretama. As famílias foram 
contempladas há mais de uma 
década e por cumprirem com as 
regras tiveram como benefício a 
doação. O próximo passo é ir ao 
cartório para passar para o pró-
prio nome.

Adriana Borges, professora, 
afirmou que foi um presente 
de Natal, porque faz 18 anos 
que mora no Nova Esperança 

e a família estava aguardando 
por este momento. “Receber a 
doação foi muito emocionante, 
agora é da gente. Já fiz algu-
mas melhorias na casa, agora a 
gente pretende pintá-la para o 
Ano Novo”, disse.

Esmeralda Carolina Gomes, 
dona de casa, também conside-
ra esta doação um presente. “Eu 
agradeço muito ao prefeito, é 
um homem muito bom, isto que 
ele está fazendo para gente é um 
verdadeiro presente”.

“A equipe da Prefeitura de 
Pindamonhangaba tem tra-
balhado constantemente para 

fazer com que mais famílias 
realizem o sonho da casa pró-
pria. Recentemente, foram en-
tregues 94 apartamentos no 
loteamento Azeredo, estão em 
construção mais 1.536 aparta-
mentos no Araretama, foi fir-
mado convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo para 
construção de mais casas pelo 
programa Casa Paulista, fare-
mos mais de 200 moradias no 
Ayako Honda, em Moreira Cé-
sar. Todos nós da Prefeitura 
ficamos muito felizes em poder 
realizar o sonho das famílias”, 
finalizou o prefeito.

Toda a população pode par-
ticipar do Fórum Permanente 
do Plano Municipal de Edu-
cação, que está previsto na lei 
do plano, aprovada em junho 
deste ano. O Fórum será uma 
instância de debate acerca das 
20 metas e das estratégias 
correspondentes a cada uma, 

servindo como forma de mo-
nitoramento do que está pre-
visto na lei.

A composição do Fórum pre-
vê a participação dos poderes 
públicos, profissionais da edu-
cação, representantes de ins-
tituições relacionadas à área e 
também usuários do sistema 

de ensino público e privado. Os 
resultados das discussões serão 
levados a público em audiências 
organizadas pelas diferentes co-
missões a serem compostas du-
rante o processo.

Dentre as principais metas 
sob responsabilidade do go-
verno municipal, as discussões 
acerca da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental, da Edu-
cação Inclusiva e da valorização 
do magistério devem mobilizar 
educadores e a sociedade local 
na busca da qualidade.

Concluído o período de ins-
crições, os interessados serão 
convidados a participar da com-
posição das comissões e elabo-
ração do regimento interno que 
definirá a forma de atuação e 
atribuições dos componentes, 
dentre outros itens.

Para participar, basta aces-
sar o site oficial da Prefeitura, 
pelo www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, até o dia 22 de janei-
ro, clicar no banner e acessar a 
ficha de inscrições.

Para compor grupo do fórum, é necessário se 
inscrever no site da Prefeitura

Divulgação

Divulgação

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

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

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

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

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB) faz um 
balanço altamente positivo 
das atividades e ações desen-
volvidas pelo Executivo em 
parceria com o Legislativo 
e diz que encerrar 2015 com 
este saldo qualificado é muito 
importante.

Segundo o vereador Janio, 
“em 2015 tivemos muitas 
inaugurações  importantes na 
cidade, sendo que algumas 
obras e ações foram feitas 
em parceria com os Gover-
nos Federal e Estadual, o que 
significa que o Executivo 
sempre esteve aberto a realizar 
esses trabalhos em conjunto, 
beneficiando toda a nossa 
população”.

Janio destaca que no es-
porte, a implantação do Pro-
grama “Esporte para Todos” 
apresentou um saldo significa-
tivamente bom, com aproxi-
madamente 11 mil crianças e 
adolescentes atendidos e pra-
ticando diversas modalidades 
esportivas, levando em conta 
a necessidade do esporte para 
a saúde dessas pessoas. 

Ainda no campo das obras 
voltadas para o esporte, o ve-
reador enfatizou que “tivemos 
várias reformas de quadras 
poliesportivas; de piscinas e 
a construção de academias”. 

Janio Lerario diz que 
Pindamonhangaba teve 
saldo positivo em 2015
Vereador do PSdB reconhece traBalho 

da equiPe do executiVo e afirma que 
ParceriaS com oS GoVernoS eStadual e 

federal foram imPortanteS Para o 
eSPorte, a Saúde e a educação

Na saúde, Janio Lerario 
lembrou que “muitas obras 
foram realizadas e concluídas 
e cito como exemplo, a im-
plantação do Pronto Socorro 
Infantil; a Saúde da Mulher 
que já está funcionando no 
prédio todo reformado, além 
das três UPAs – Unidades de 
Pronto Atendimento - que 
estão sendo construídas”. 

E na área de Habitação, o 
vereador enfatizou o trabalho 
para a construção de casas 
populares e apartamentos. No 
Araretama, são 1.536 aparta-
mentos que estão aprovados 
e registrados e já foi dado o 
início das obras de constru-
ção. Também foi doado ao 
Governo do Estado o terreno 
para a construção de 294 
apartamentos. Além disso, 
outros 94 apartamentos foram 
entregues em Moreira César. 

“Agradeço à todos que 
reconhecem e apoiam o bom 
trabalho de toda uma equipe 
que administra o dinheiro pú-
blico com zêlo, transparência e 
respeito. Parabenizo o prefeito 
e sua equipe pelas muitas ativi-
dades desenvolvidas durante o 
ano de 2015 e aproveito para 
desejar um Feliz Natal e um 
Ano Novo de muitas reali-
zações positivas”, conluiu o 
vereador Janio Lerario.

A p ó s  p r o t o c o -
lar o requerimento nº 
2.114/2015, na 45ª ses-
são ordinária, o vereador 
Magrão (PPS) está re-
querendo ao Executivo 
municipal que realize 
estudos para construção 
de um “Centro de Esteri-
lização Animal – CEA”,  
em Pindamonhangaba. 
Nesta sexta-feira, dia 18, 
o parlamentar visitou as instalações 
do CEA que está instalado e fun-
cionando no município de Lorena. 

Segundo informações do 
médico veterinário responsável, 
Dr. Gustavo Marcondes foram 
investidos de R$ 227.032,04 para 
construção do CEA e cerca de 
R$ 80 mil em equipamentos. O 
local conta com recepção, sala de 
preparo, recuperação, utilidades, 
de esterilização e centro cirúrgico, 
equipados conforme recomenda-
ções do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária e normas do 
Ministério da Saúde e Vigilância 
Sanitária. O centro cirúrgico tem 
duas mesas cirúrgicas equipadas 
com os mais modernos aparelhos 
de anestesia.

O Dr. Gustavo explicou que 
“o CEA não é um abrigo para 
animais abandonados e não realiza 
atendimento clínico e emergencial 
de animais. É um local exclusivo 
para esterilização cirúrgica de 
cães e gatos de rua e domésticos 
e o procedimento de esterilização 
não é cobrado”. De acordo com 
o profissional, “o proprietário do 
animal pagará somente o microchip 
que será inserido no animal no 
momento da cirurgia”. Entidades 

Magrão sugere 
construção de “Centro 
de Esterilização Animal” 
em Pindamonhangaba

Vereador ViSitou inStalaçõeS do cea
do municíPio de lorena

de proteção animal e população 
de risco e vulnerabilidade social 
estarão isentas da cobrança e a 
esterilização em animais de rua será 
feita em parceria com entidades 
de proteção animal.O objetivo do 
CEA, segundo o Dr. Gustavo, é a 
castração de animais para a dimi-
nuição do número de cães e gatos 
existentes nas ruas de Lorena.

“Fiquei surpreso em conhecer 
as instalações do CEA. Lá tudo 
é muito bem organizado e com 
instalações de primeira qualidade. 
Parabenizo a Prefeitura de Lorena e 
ao médico veterinário responsável, 
Dr. Gustavo Marcondes que nos 
atendeu e percorreu as instalações 
da unidade. Tenho certeza que 
será uma referência no Vale do 
Paraíba”, disse o vereador Magrão.

Ele salientou que “vai lutar 
para que Pindamonhangaba instale 
um CEA e pedirá apoio na esfera 
estadual e federal para que isso se 
concretize”. Magrão espera contar, 
também, com o apoio das prote-
toras de animais e da sociedade, 
pois entende que o CEA ira trazer 
benefícios imediatos e, a longo 
prazo,  pois com as castrações, o 
número de animais abandonados 
tende a diminuir nas ruas da cidade.

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

Vereador Magrão obserVa o Médico Veterinário, dr. 
gustaVo Marcondes e equipe na sala de cirurgia do 
cea de lorena

    Estimados Amigos e Amigas,

Desejo a todos um
Feliz Ano Novo e que 2016 

seja um ano de muita fé, 
esperança, amor e caridade!

Esses são os
meus sinceros votos.

José Carlos Gomes “Cal”
e família

Dezembro de 2015

“Tudo posso naquele que me fortalece”.
(Filipenses 4,13)

São os votos do 
Vereador Professor Eric!

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

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

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) está solici-
tando à Administração Mu-
nicipal, informações sobre 
o andamento do processo 
que objetiva o pagamento 
do DSR - Descanso Sema-
nal Remunerado - para os 
funcionários da prefeitura.

O vereador fez este pe-
dido pois os funcionários 
perguntam em relação ao 
período de pagamento e que, 
até o momento, não há uma 
previsão.

“Tenho recebido dos 
servidores este questio-
namento,  pois segundo 
dizem, há uma informação 
que, possivelmente estes 
valores seriam pagos no ano 
de 2015, o que acabou não 
acontecendo. Peço ao pre-
feito que estude com carinho 
este processo, para que, 

Toninho da Farmácia 
solicita informações sobre o 
pagamento do DSR e uniformes 
dos servidores municipais

mesmo de forma parcelada, 
os servidores tenham direito 
a esta conquista estabelecida 
por lei”, destaca o vereador.

Novos uniformes
O vereador Toninho da 

Farmácia volta a solicitar 
para que a Administração 
realize a compra de novos 
uniformes para os servido-
res públicos. Este pedido 
se justifica nas diversas 
reclamações recebidas pelo 
parlamentar em relação a 
falta dos novos uniformes, 
botinas, camisas e luvas. 

“São muitas as reclama-
ções que tenho recebido em 
relação a falta da distribui-
ção de novos uniformes. 
Já estamos no final do ano 
e os servidores ainda não 
receberam suas roupas 
profissionais”, conclui o 
vereador.

Neste tempo festivo em que 
prevalece o sentimento de 
harmonia e paz, momento 

em que, todos nós, 
procuramos esquecer as 
dificuldades e problemas 
sofridos ao longo do ano, 

dirijo-me a toda população 
pindamonhangabense para 
desejar-lhes que as Festas 
sejam de intensa alegria, 
solidariedade e felicidade 
e o Ano Novo repleto de 
muita paz, fraternidade, 

sucesso e, acima de tudo, 
com muita saúde.

Dezembro/2015

São os votos do Vereador 
Felipe César e Família!

Que as festividades de fim de ano 
tragam-lhe a consciência de que 
os fogos de artifício anunciam 
não somente um novo ano, mas a 
possibilidade de uma nova e ampla 
parceria. 
Que nossos esforços e metas sejam 
recompensados. 
Fica aqui nosso voto e nosso 
compromisso de estarmos juntos no 
Ano Novo que está chegando, cheio 
de esperanças e oportunidades. 

Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo!

O vereador Toninho da 
Farmácia deseja a todos 

um Fel iz  Ano Novo 
com muita paz e  alegria 
e  com a esperança que 

2016 seja um 
ano ainda melhor.

Feliz 2016!
Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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cidadania 

A Secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba 
realiza os encontros da 
Sala de Situação. É um 
trabalho em que os pro-
fissionais de diversas áre-
as se reúnem para troca 
de informações sobre os 
problemas causados pelo 
Aedes aegypti. A reunião 
de dezembro ocorreu no 
dia 18 e a próxima está 
marcada para o dia 8 de 
janeiro.

Participaram da Sala 
de Situação de dezembro: 
representantes da Secre-
taria de Saúde e Assistên-
cia Social, Unimed, San-
ta Casa de Misericórdia, 
Pronto Socorro, Defesa 
Civil, Secretaria de Rela-
ções Institucionais e Vi-
gilância Epidemiológica 
Regional.

Em comparação ao ano 
passado, Pindamonhan-
gaba teve uma redução 
significativa de casos po-
sitivos, 70%. Isto é reflexo 

das ações de combate que 
estão sendo desenvolvidas 
no município. Como exis-
tem quatro tipos do vírus 
é muito importante ficar 
atento, pois, circulam no 
Estado de São Paulo todos 
eles: den 1, 2, 3 e 4.

O Aedes aegypti é 
transmissor não apenas 
da dengue, mas, também 
do zika vírus e da febre 
chikungunya. A dengue 
mata e a melhor forma 
de evitar a doença é ex-
terminando os possíveis 
criadouros. Os principais 
criadouros, em Pindamo-
nhangaba, têm sido vasos 
de plantas, ralos e pneus.

 Segundo as informa-
ções da equipe de Vigi-
lância Epidemiológica, 
um pneu é um excelente 
criadouro para o mosqui-
to Aedes aegypti, pois, é 
capaz de acumular oito 
litros de água e ele man-
tém a temperatura, ou 
seja, uma casa perfeita 

para a proliferação.
De acordo com o Fio-

cruz - Fundação Oswaldo 
CRuz - órgão referência 
em pesquisas relaciona-
das à doença, uma fêmea 
pode dar origem a 1.500 
mosquitos durante a sua 
vida. Os ovos são dis-
tribuídos por diversos 
criadouros – estratégia 
que garante a dispersão 
e preservação da espé-
cie. Se a fêmea estiver 
infectada pelo vírus da 
dengue quando realizar 
a postura de ovos, há a 
possibilidade de as lar-
vas filhas já nascerem 
com o vírus, no processo 
chamado de transmissão 
vertical. A desova acon-
tece, preferencialmente, 
em criadouros com água 
limpa e parada. Os ovos 
são depositados nas pa-
redes do criadouro, bem 
próximo à superfície da 
água, não diretamente so-
bre o líquido.

População deve colaborar para limpeza da cidade

Sala de Situação 
discute problemas 
causados pelo 
Aedes aegypti

Durante os encontros são definidas as ações a serem realizadas. Nestas 
oportunidades, os profissionais realizam planejamento de combate à doença

PlAntão durAnte o feriAdo
Durante o feriado das festas de final de ano haverá uma equipe de plantão. Os 

profissionais utilizam a tecnologia para se comunicar e prestar serviços à população. 
Assim que é confirmado um caso de dengue a equipe da Vigilância Epidemiológica 
entra em ação, evitando a proliferação da doença.

SAúde Se PrePArA PArA AtendimentoS
Como a cidade está localizada em uma região epidêmica, a Secretaria de Saúde se 

prepara para realizar os atendimentos aos pacientes que possam sofrer com a doença. 
Durante a Sala de Situação foram debatidas ações de assistência à saúde. Todos os 
profissionais de saúde devem fazer as notificações. Os médicos e enfermeiros da Aten-
ção Básica já foram treinados pela Vigilância Epidemiológica do município e regional.

Os moradores dos bairros que possuem unidades de saúde deverão ser atendidos 
nesses locais. O diagnóstico é realizado em qualquer unidade de saúde (Pronto Atendi-
mento, Pronto Socorro, Unidades Básicas e Unidades de Saúde da Família). O acom-
panhamento dos casos será realizado pelas Unidades Básicas, CEM e ESF de referên-
cia do paciente.APoio dAS emPreSAS e doS condomínioS

De janeiro de 2010 a novembro de 2015, Pinda teve, em média, 5 mil casos confir-
mados de dengue. O apoio das empresas é muito importante, tendo em vista a neces-
sidade da conscientização em todos os ambientes. Seja em casa ou no trabalho.

O representante da Unimed comentou que a empresa irá realizar um trabalho de 
conscientização nos locais onde prestam serviços. Esta ação é muito importante e a 
equipe da Saúde agradece a cooperação.

Os responsáveis pelos condomínios também podem colaborar com as ações de 
combate ao Aedes aegypti. As bromélias, por exemplo, são alguns dos tipos de cria-
douros encontrados nos condomínios.

o fumAcê é ineficiente PArA dengue
O fumacê é uma atividade realizada para evitar a proliferação do mosquito culex, 

que é o chamado pernilongo comum. Devido ao período de chuvas, o mato na região 
dos córregos e rios cresce muito e a população desse mosquito também. O fumacê é 
uma medida para diminuir a infestação desse mosquito, porém, ineficiente para o com-
bate do Aedes aegypti. Pesquisas revelaram que o uso do fumacê combate apenas 15 % 
do transmissor da dengue.

A aplicação do fumacê é realizada sempre ao final do dia para garantir a eficiência 
do produto. No período com temperatura mais amena o produto se dissipa com facili-
dade e é mais eficaz. A recomendação às pessoas que tenham alergia é trancar-se em 
casa e evitar sair enquanto o carro do fumacê estiver passando.

O trabalho de combate ao Aedes aegypti eficiente é a nebulização, feita quando há 
registros de casos positivos. A equipe da Vigilância Epidemiológica passa um dia antes 
avisando que o serviço será feito e faz orientações.

Moradores de Pinda-
monhangaba precisam 
colaborar para que sejam 
mantidos limpos terrenos 
e áreas da cidade. A Pre-
feitura realiza o Pega-tudo 
duas vezes por ano, em to-
dos os bairros, e nos outros 
períodos é necessário que a 
população colabore deixan-
do de jogar entulho nos ter-
renos e áreas verdes.

Para receber esses 
materiais, chamados de 
inertes, existe o Depósito 
de Inertes, localizado no 
Araretama, próximo ao 
trevo da estrada Pinda 
– Tremembé, que recebe 
materiais exclusivamente 
de Pinda e conta, inclusi-
ve, com uma caçamba em 
frente à sua sede, para que 
a população possa deposi-
tar volumes menores, não 
sendo necessária a entra-
da no local. Outra alter-
nativa é contratar uma 
caçamba para depositar 
esses inertes, ou aguardar 
a época em que o Pega-tu-
do passará por seu bair-
ro, para então somente 
depositar esses materiais 

em suas calçadas, para 
que seja feita a retirada. A 
agenda do Pega-tudo pode 
ser consultada no site da 
Prefeitura (www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br).

Importante destacar 
que, de acordo com a lei 
1411/74, do Código de 
Posturas do Município, é 
expressamente proibida a 
permanência de entulho, 
lixo, material de constru-
ção nas calçadas ou vias 
públicas, estando sujeito à 
multa, conforme os artigos 
26 e 29. 

Entulhos de demolição, 
pedras, areia e sucata de 
ferro pertencem à clas-
se de resíduos inertes, 
que têm a característica 
de não se decomporem 
e de não sofrerem qual-
quer alteração em sua 
composição com o pas-
sar do tempo. Outros 
itens como madeiras não 
contaminadas, isopor, 
borrachas, latas de alu-
mínio e vidros também 
pertencem à mesma clas-
sificação.

Infelizmente, a cida-

de conta com locais que 
estão constantemente re-
cebendo entulho, mesmo 
sendo proibido. Um desses 
locais é um terreno par-
ticular entre os bairros 
Parque São Domingos e 
Vila Prado, conhecido po-
pularmente como Rancho 
do Cavalo. Semanalmen-
te, a Prefeitura fiscaliza o 
local e tem que realizar a 
limpeza para que a popu-
lação do entorno não seja 
prejudicada. Locais com 
acúmulo de lixo e resíduos 
são criadouros de animais 
peçonhentos e do Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, do chikungunya e 
do zika vírus.

A população precisa se 
conscientizar de seu papel 
na sociedade e colaborar 
para manter a cidade lim-
pa. As denúncias devem 
ser feitas pelo 3644-5206; 
denunciantes não preci-
sam se identificar, apenas 
fornecer dados do denun-
ciado para que possa ser 
localizado, como número 
da placa do veículo, ende-
reço etc.

Restos de materiais de construção e 
outros entulhos podem ser levados 
ao Depósito de Inertes, no Araretama

Divulgação

Divulgação
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Extrato de Convênio nº 83/2015
Processo administrativo n.º 33348/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Lar Nova Esperança
Objeto: abrigo de adolescentes
Valor: 25.000,00
Verba: FUMCAD
Data de Assinatura: 10/12/2015

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Código Civil Brasileiro:                               
VAGNER GALON, divorciado, técnico em mecânica, nascido em Colatina 
ES, no dia 09 de maio de 1984, residente e domiciliado à Rua José 
Getúlio nº 223, no 37º Subdistrito - Aclimação, em São Paulo SP, filho de 
JOSÉ VALQUIMAR GALON e de ANA ELISABETH BERGAMIN GALON.    
ERICKA HELENA BUENO, divorciada, auxiliar do comércio, nascida em 
Pindamonhangaba SP, no dia 29 de julho de 1989, residente e domiciliada 
à Rua Francisco Piorino nº 131, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de 
ELIAS BUENO e de LUCIA HELENA ROSARIO BUENO. Apresentaram 
os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                     
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.                

LICENÇA DA CETESB

LINK COMPONENTES LTDA-ME torna público que recebeu da Cetesb a Renovação 
de Licença de Operação nº 3005095 valida até 18/12/2019, para escovas(peças) 
para maquinas; fabricação de, sito a Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 281 Água 
Preta, Pindamonhangaba/SP.
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PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇãO

CONTrOLE 362/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)   MARIA APARECIDA P T FREITAS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA MARIZ E BARROS,  S/NR., Bairro BOA VISTA, inscrito no 
município sob a sigla NO111601019000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada 
dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias 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. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Controle 363/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)   HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a RUA CRISTINA APARECIDA ALVES MOREIRA,  S/Nº., Bairro 
VILA SUIÇA, inscrito no município sob a sigla SE12102017000, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias 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. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Controle 364/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)  HERALDO TEIXEIRA DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA  PINHEIRO DA SILVA,  S/Nº., Bairro BOA VISTA, inscrito 
no município sob a sigla NO111504012000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a 
retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias 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. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

CONTrOLE 366/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)  MULTIPLA IMOVEIS LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA  JOSE GOMES VIEIRA,  S/Nº., Bairro CIDADE JARDIM 
inscrito no município sob a sigla SO221507008000, para que efetue a limpeza do referido imóvel 
e a retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias 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. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

CONTrOLE 365/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)  REGINA APARECIDA FERNANDES 
GUIMARAES, responsável pelo imóvel situado a RUA  ISAURA VIEIRA DA FONSECA,  S/Nº., 
Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla NE121601028000, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 
dias 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. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇãO 2015
rENOVAÇãO BOLSA DE ESTuDOS PArA 

2016

Estabelece critérios para renovação e 
avaliação dos estudantes bolsistas do ensino 
superior contemplados em 2015.

Art. 01 - O Município de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social e Departamento de Assistência Social, 
no uso de suas atribuições, de acordo com 
a lei municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e 
decreto N º 4.947, CONVOCA os alunos 
contemplados com bolsa de estudos 
universitárias em 2015, para efetuarem 
renovação das bolsas, nos termos que se 
seguem:

Art. 2º – Os alunos dos cursos superiores 
contemplados em 2015 e desejarem a 
renovação da bolsa universitária, deverão 
comparecer, no Departamento de Assistência 
Social, de 04 a 08 de janeiro 2016 no horário 
das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 
-  Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – 
Pindamonhangaba.

Art. 3º – Para efetivar a renovação da bolsa 
universitária, o estudante deve se apresentar 
no Departamento de Assistência Social, 
portando os seguintes documentos: 

a. Comprovante atual de residência;
b. Comprovante de renda, 
c. Carteira de trabalho ou comprovante de 
autônomo.
d. Relatório de notas do ano de 2015.

Parágrafo único – O estudante terá direito a 
bolsa, quando, pertencer à núcleo familiar 
com renda “per capita” de até 8,82 (oito 
vírgula oitenta e oito) UFMP´s (unidade fiscal 
do município de Pindamonhangaba) sendo 
que para o ano de 2016 será no valor de R$ 
728,00 (setecentos e vinte e oito reais).. 

Art. 4º –  O estudante perderá o direito à 
renovação da bolsa quando:

a. Deixar de se matricular na universidade:
b. Houver irregularidade de matricula da 
universidade
c. Ter sido reprovado
d. Não atingir 75% da frequência escolar
e. Dependência de disciplinas

Art. 5º – A triagem social será realizada 
através de visita domiciliar da equipe técnica 
do Departamento de Assistência Social, para 
a elaboração de relatório social.

Art. 6º -  É de responsabilidade do aluno a 
observância dos prazos estabelecidos nesta 
convocação, bem como o acompanhamento 
das informações divulgadas.

                                                  Pindamonhangaba,___ 
de Dezembro 2015.

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretaria de Saúde e Assistência Social

O Comitente/Vendedor/Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DOS VALES DO ITAJAI E ITAPOCU, DO 
LITORAL DE SANTA CATARINA E LITORAL SUL DO PARANÁ - SICOOB BLUCREDI SUL, sociedade cooperativa, devidamente autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, através do ato 0001014362, de 27/06/2000, inscrita no CNPJ sob n 03.960.819/0001-99, com sede à Avenida Curitiba, n. 723, sala 02, 
Centro, na cidade de Guaratuba/PR, mantendo unidade administrativa à Rua Dr. Amadeu da Luz, n 100, edifício Califórnia Center, bairro Centro, cidade de 
Blumenau/SC, CEP 89010-910, foro jurídico em Blumenau/SC, neste ato devidamente representada na forma do seu Estatuto Social, faz saber que os Leiloeiros 
Públicos Oficiais devidamente autorizados pelo Credor Fiduciário, que fará realizar Leilão Público Extrajudicial do tipo Maior Lance e Oferta de Imóveis recebidos 
em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, relacionados e descritos no Edital de Leilão Extrajudicial e Notificação, nas seguintes datas:

1º leilão: Dia 13/01/2016 às 14h00
2º leilão: Dia 20/01/2016 às 14h00
Tipo: Leilão Online (internet) e Presencial (auditório)
Participar Online: www.leiloeiropublico.com.br
Participar Presencial: Avenida Othon Gama d' Eça, 900, Térreo, Centro, Florianópolis/SC

Forma do Leilão: SIMULTÂNEA, ou seja, PRESENCIAL (em Auditório) e ONLINE (via Internet), aberto para lances prévios até a data oficial de 13/01/2016 (1º 
Leilão). Os interessados poderão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.leiloeiropublico.com.br e/ou presencialmente no AUDITÓRIO DO 
EDIFÍCIO CASA DO BARÃO, localizado na Avenida Othon Gama d' Eça, 900, Térreo, Centro, Florianópolis/SC. O registro de lances prévios já está aberto ao 
pregão dos seguintes bens:

LOTE 1: ITAJAÍ (SC): TERRENO COM 2.011,43 M2. RUA ABRAÃO BERNARDINO ROCHA, (próximo ao número 448), LOTE 14, FAZENDA, ITAJAÍ (SC), 
CADASTRO MUNICIPAL: 799817, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 214.053.05.1285.0014. Imóvel da Matrícula Imobiliária nº 32.101 do 1º R.I. de Itajaí, LOTE 14, 
Condomínio Horizontal Família Scaburri, Rua Abraão Bernardino Rocha, (próximo ao número 448), bairro Fazendinha, Cidade de Itajaí (SC), com área de 2.011,43 
m2, fazendo frente com a Rua I, 28,10 metros, fundos em duas linhas, a primeira medindo 16,59 metros com A.P.P-3 e a segunda medindo 20,22 metros com terras 
de Hilário Henrique Fuck, lado direito de quem olha para a Rua I, com 61,16 metros com o lote 15 e do lado esquerdo medindo 60,63 metros com o lote 13.  Em 
desfavor dos DEVEDORES/GARANTIDORES/INTERVENIENTES/OCUPANTES: CARMEN SCABURRI TESSAROLI, CPF n. 660.006.709-82, RG n. 999.008, e 
seu marido, AIRTON ROBERTO TESSAROLI, CPF n. 571.779.969-15, RG n. 1.405.380-2, residentes e domiciliados à Rua Abraão Bernardino Rocha, n. 420, 
bairro Fazenda, CEP 88302-580, na cidade de Itajaí/SC; MARIA LIDIA SCABURRI, CPF n. 356.931.349-20, RG n. 1.502.801-1, residente e domiciliada à Rua 
Abraão Bernardino Rocha, n. 448, bairro Fazenda, CEP 88302-580, na cidade de Itajaí/SC; VACIR SCABURRI, CPF n. 180.503.289-53, RG n. 198.109-9, e sua 
esposa, MARIA ROSINA PEREIRA SCABURRI, CPF n. 029.628.819-55, RG n. 4/R-3.918.386, residentes e domiciliados à Rua Brusque, n. 1062, Centro, CEP 
88302-580, na cidade de Itajaí/SC; IRMA SCABURRI ZANELLA, CPF n. 670.413.109-49, RG n. 2/R2.276.786, e seu marido, EUCLIDOS ZANELLA, CPF n. 
019.148.719-87, RG n. 4.284.859, residentes e domiciliados à Rua Vereador Milton Ribeiro da Luz, n. 309, bairro Fazenda, CEP 88306-025, na cidade de Itajaí/SC; 
EMILIA SCABURRI, CPF n. 006.531.649-55, RG n. 4/R1.207.186, residente e domiciliada à Rua Abraão Bernardino Rocha, n. 434, bairro Fazenda, CEP 88302-
580, na cidade de Itajaí/SC; JAIR SCABURRI, CPF n. 808.415.628-49, RG n. 20.173.947, e sua esposa, TEREZA DAS GRAÇAS SCABURRI, CPF n. 138.348.108-
35, RG n. 15.993.055-8, residentes e domiciliados à Avenida Manoel Pereira dos Santos, n. 59, bairro Socorro, CEP 12424-010, na cidade de 
Pindamonhangaba/SP (GARANTIDORES) e CONCEITO IMOBILIÁRIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 08.983.953/0001-29, 
com sede à Rua Pereira de Oliveira, n. 49, bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89.036-350 (DEVEDORA). = Lance Mínimo 1º Leilão: R$ 658.549,25; 
Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 526.522,78 

Nota 1: A desocupação dos imóveis ficará por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Nota 2: A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Nota 3: Correrão por conta do arrematante, todas as despesas e providências relativas à arrematação do imóvel, 
necessárias à sua transferência. Nota 4: Ficam desde já notificados do presente edital de leilão os Garantidores e Devedores acima indicados. Nota 5: Será de 
responsabilidade do Comitente/Vendedor/Credor Fiduciário o pagamento dos débitos tributários e condominiais relativos aos bens/lotes apregoados e anteriores à 
data do leilão. Todos os débitos incidentes sobre os bens/lotes que tenham fato gerador a partir da data da realização do leilão serão de exclusiva responsabilidade 
do Arrematante/Comprador. Nota 6: O Comitente/Vendedor/Credor Fiduciário não se responsabiliza por possíveis ações judicias ou penhoras constantes nos 
imóveis; Nota 7: A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, mediante caução 
de 5% (cinco por cento) sob o valor do lance vencedor. Nota 8: Ficará a cargo do arrematante o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 
título de comissão do leiloeiro que será pago no ato do leilão. Nota 9: O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial, terá prazo de 48 horas 
contados do leilão, para efetuar o pagamento da totalidade do preço, conforme edital. Nota 10: O Registro Imobiliário através da Escritura Pública e/ou Auto de 
Leilão, conforme o caso, deverá ser procedido em até 30 (trinta) dias corridos após a data do Leilão Público, sendo as expensas do Arrematante/Comprador. Fica 
ainda, consignado, que quaisquer outros registros, como o de cadastro imobiliário junto ao ente público, receita federal e INCRA, ficarão a cargo do Arrematante, 
que deverá realizar no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do leilão. Nota 11: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial Rodolfo Schöntag 
(AARC/263), regularmente matriculado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio e à 
Junta Comercial Estadual. Demais informações poderão ser sanadas pelo e-mail: contato@leiloeiropublico.com.br ou através dos fones: (48) 9804.5050 e (47) 
9944.1234 - Leiloeiro e Plataforma Eletrônica de Leilões, pelo site www.leiloeiropublico.com.br.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO ITAJAÍ E ITAPOCU,
DO LITORAL DE SANTA CATARINA E LITORAL SUL DO PARANÁ – SICOOB BLUCREDI SUL 

CNPJ Nº 03.960.819/0001-99 NIRE 4140002225-1

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÃO
 MODALIDADE PRESENCIAL E ONLINE | CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997

www.leiloeiropublico.com.br

João Maximo Iurk 
Diretor de Organização e Controle

Blumenau - SC, 15 de dezembro de 2015. Marcel Siebert 
Diretor Administrativo/Operacional

LICENÇA DA CETESB
ISOVALE COMErCIAL LTDA-ME - EPP, torna público que solicitou 
junto a CETESB a renovação de licença de operação, para a atividade 
de “Artefatos, de isopor, fabricação de”, sito a Rua Capitão Vitorio Basso, 
65 - lado B - São Benedito - Pindamonhangaba - SP.

EDITAL PArA CrEDENCIAMENTO 
PArA SOrTEIO DE  VAgAS DE AMBuLANTES

“ CArNAVAL 2016 – PrAÇA DO QuArTEL ”
A PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA, através da Secretaria de Administração/
Departamento de Administração/Setor de Posturas Municipais, com sede à Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso, n º 1400 , Alto Cardoso, Pindamonhangaba, SP, em conformidade com o 
que prescrevem os artigos 132, 188 e 191, da Lei nº 1.156/69 (Código Tributário do Município de 
Pindamonhangaba), COMuNICA a quem possa interessar que estará recebendo INSCrIÇÕES 
PArA O CrEDENCIAMENTO PArA O SOrTEIO DE VAgAS DE AMBuLANTES para o 
CArNAVAL 2016 -  MATINÊS – PrAÇA DO QuArTEL, que acontecerá na Praça do Quartel, nos 
05/02 a 09/02/2016, a partir da 15:00 horas, obedecidos o seguinte calendário e recomendações:  

- PErÍODO DE INSCrIÇÕES: de 11/01 a 22/01/2016. As inscrições serão feitas única e 
exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no endereço eletrônico  www.pindamonhangaba.sp.gov.br
    
-QUANTIDADE DE VAGAS: 30 (trinta) – sendo 15 (quinze) para barracas fixas de alimentação 
(espaços de 01 a 15) e 15 (quinze) para demais ambulantes vendedores de pipoca, algodão 
doce, refrigerantes em geral, adereços de carnaval, etc... (espaços de 16 a 30), conforme 
‘croquis” anexo.

-SORTEIO DAS VAGAS (caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas 
disponibilizadas) e dos ESPAÇOS – dia 25/01/2016 – 15:00 horas – Auditório da Prefeitura 
Municipal (Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n º 1400). 

-ENTrEgA DE DOCuMENTOS/rECOLhIMENTO DAS TAXAS E rETIrADA DAS LICENÇAS E 
CrAChÁS: de 1º/02 a 05/02/2016. 

OBSErVAÇÕES:
1)   É proibida a comercialização de bebidas em vidros de qualquer natureza por parte dos 
ambulantes durante a realização do evento; somente em copos plásticos ou em latas.  
2)  É proibida a venda de churrasquinho e outros produtos em espetos; devendo os mesmos serem 
servidos em pratos plásticos.
3) Somente serão licenciados ambulantes residentes no Município de Pindamonhangaba.     
4) DA DOCUMENTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA:- CÓPIAS DO  RG – CPF – 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA  - 01 (UMA) 
FOTO 3x4.
5) Cada ambulante poderá realizar apenas uma inscrição, concorrendo a apenas um espaço.
6) O ambulante que se inscrever para trabalhar na Praça do Quartel (Matinês) não poderá se 
inscrever para o evento na Avenida N.S. do Bonsucesso.
7) Somente poderão cadastrar-se os maiores de 18 (dezoito) anos de idade.
8) O ambulante deverá estar presente no ato do sorteio dos espaços, se assim for necessário. 
Estando ausente, poderá ser sorteado como suplente.
9) Em caso de necessidade de sorteio, atingido o limite de 30 (trinta) ambulantes, os demais, por 
sorteio, comporão uma listagem de suplentes. 
10) Nenhuma licença será fornecida sem que todos os documentos necessários sejam 
apresentados e o pagamento da taxa realizado. 
11) As barracas deverão, no máximo, ter como medida 3,00 m x 3,00 m (largura x comprimento).
12) Não será permitida a instalação de traillers e carrinhos de lanches.
13) É obrigatório o uso do crachá de identificação do ambulante. O não uso do crachá, sem motivo 
justificado, acarretará a imediata suspensão da licença concedida, até regularização da situação.    
14) A critério da organização/Setor de Posturas, por questões de segurança e conforto do público, 
poderão ocorrer alterações, devidamente justificadas, quanto à disposição dos espaços.

       Prefeitura de Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2015.

EDSON MACEDO DE gOuVÊA – Secretário de Administração
rOSANA DA SILVA MONTEIrO  - Diretora de Administração

gASTãO JOSÉ SChMIDT – gerente da fiscalização de Posturas

EDITAL PARA CREDENCIAMENTO
PARA SORTEIO DE VAGAS  DE AMBULANTES

“ CARNAVAL 2016 – AV. N.S. BONSUCESSO ”

A PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA, através da Secretaria de Administração/
Departamento de Administração/Setor de Posturas Municipais, com sede à Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso, n º 1400 , Alto Cardoso, Pindamonhangaba, SP, em conformidade com o 
que prescrevem os artigos 132, 188 e 191, da Lei nº 1.156/69 (Código Tributário do Município de 
Pindamonhangaba), COMuNICA a quem possa interessar que estará recebendo INSCrIÇÕES 
PArA O CrEDENCIAMENTO PArA SOrTEIO DE VAgAS DE AMBuLANTES para o 
CArNAVAL 2016 - AV. N. S. BONSuCESSO, que acontecerá no período de 05 a 09/02/2016, a 
partir das 18:00 horas, obedecidos o seguinte calendário e recomendações:  

- PErÍODO DE INSCrIÇÕES: de 11/01 a 22/01/2016. As inscrições serão feitas única e 
exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no endereço eletrônico  www.pindamonhangaba.sp.gov.br
    
-QUANTIDADE DE VAGAS: 200 (DUZENTAS) – sendo 100 (cem) na Rua Humberto Gomes 
(faixas preta/01 a 50 e azul/51 a 100) e 100 (cem) na rua Luiza Marcondes de Oliveira (faixas 
vermelha/101 a 150 e verde/151 a 200), conforme ‘croquis” anexo.

--SORTEIO DAS VAGAS (caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas 
disponibilizadas) e dos ESPAÇOS – dia 25/01/2016 – 15:00 horas – Auditório da Prefeitura 
Municipal (Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n º 1400). 

-ENTrEgA DE DOCuMENTOS/rECOLhIMENTO DAS TAXAS E rETIrADA DAS LICENÇAS E 
CrAChÁS: de 1º/02 a 05/02/2016. 

OBSErVAÇÕES:
1)   É proibida a comercialização de bebidas em vidros de qualquer natureza por parte dos 
ambulantes durante a realização do evento; somente em copos plásticos ou em latas.  

2)  É proibida a venda de churrasquinho e outros produtos em espetos; devendo os mesmos serem 
servidos em pratos plásticos.

3) Somente serão licenciados ambulantes residentes no Município de Pindamonhangaba.     

4) DA DOCUMENTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA:- CÓPIAS DO RG – CPF – 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA - 01 (UMA) 
FOTO 3x4.

5) Cada ambulante poderá realizar apenas uma inscrição, concorrendo a apenas um espaço.

6) O ambulante que se inscrever para trabalhar na Avenida N.S. Bonsucesso não poderá se 
inscrever para o evento na Praça do Quartel (Matinês).

7) Somente poderão cadastrar-se os maiores de 18 (dezoito) anos de idade.

8) O ambulante deverá estar presente no ato do sorteio dos espaços, se assim for necessário. 
Estando ausente, poderá ser sorteado como suplente.

9) Em caso de necessidade de sorteio, atingido o limite de 200 (duzentos) ambulantes, os demais, 
por sorteio, comporão uma listagem de suplentes. 

10) Nenhuma licença será fornecida sem que todos os documentos necessários sejam 
apresentados e o pagamento da taxa realizado. 

11) As barracas deverão, no máximo, ter como medida 3,00 m x 3,00 m (largura x comprimento).

12) Não será permitida a instalação de traillers e carrinhos de lanches.

13) É obrigatório o uso do crachá de identificação do ambulante. O não uso do crachá, sem motivo 
justificado, acarretará a imediata suspensão da licença concedida, até regularização da situação.    

14) A critério da organização/Setor de Posturas, por questões de segurança e conforto do público, 
poderão ocorrer alterações, devidamente justificadas, quanto à disposição dos espaços.
       
Prefeitura de Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2015.

EDSON MACEDO DE gOuVÊA – Secretário de Administração
rOSANA DA SILVA MONTEIrO  - Diretora de Administração

gASTãO JOSÉ SChMIDT – gerente da fiscalização de Posturas

    
EDITAL PArA CrEDENCIAMENTO

PArA SOrTEIO DE VAgAS DE AMBuLANTES

“CONCurSO DE MArChINhAS”
A PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA, através da Secretaria de Administração/
Departamento de Administração/Setor de Posturas Municipais, com sede à Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso, n º 1400 , Alto Cardoso, Pindamonhangaba, SP, em conformidade com o 
que prescrevem os artigos 132, 188 e 191, da Lei nº 1.156/69 (Código Tributário do Município de 
Pindamonhangaba), COMuNICA a quem possa interessar que estará recebendo INSCrIÇÕES 
PArA CrEDENCIAMENTO PArA SOrTEIO DE VAgAS DE AMBuLANTES para o fESTIVAL 
DE MArChINhAS 2016, que acontecerá na Praça do Quartel, nos dias 27/01 e 28/01 (Ensaios 
abertos) e 29/01, 30/01 e 31/01/2016 (Eliminatórias e Final), a partir da 20:00 horas, obedecidos 
o seguinte calendário e recomendações:  

- PErÍODO DE INSCrIÇÕES: de 11/01 a 15/01/2016. As inscrições serão feitas única e 
exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no endereço eletrônico  www.pindamonhangaba.sp.gov.br
    
-QUANTIDADE DE VAGAS: 30 (trinta) – sendo 15 (quinze) para barracas fixas de alimentação 
(espaços de 01 a 15) e 15 (quinze) para demais ambulantes vendedores de pipoca, algodão 
doce, refrigerantes em geral, adereços de carnaval, etc... (espaços de 16 a 30),  conforme 
‘croquis” anexo.

-SORTEIO DAS VAGAS (caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas 
disponibilizadas) e dos ESPAÇOS – dia 18/01/2016 – 10:00 horas – Auditório da Prefeitura 
Municipal (Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n º 1400). 

-ENTrEgA DE DOCuMENTOS/rECOLhIMENTO DAS TAXAS E rETIrADA DAS LICENÇAS E 
CrAChÁS: de 25/01 a 27/01/2016. 

OBSErVAÇÕES:
1)   É proibida a comercialização de bebidas em vidros de qualquer natureza por parte dos 
ambulantes durante a realização do evento; somente em copos plásticos ou em latas.  
2)  É proibida a venda de churrasquinho e outros produtos em espetos; devendo os mesmos serem 
servidos em pratos plásticos.
3) Somente serão licenciados ambulantes residentes no Município de Pindamonhangaba.     
4) DA DOCUMENTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA:- CÓPIAS DO RG – CPF – 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA - 01 (UMA) 
FOTO 3x4.
5) Cada ambulante poderá realizar apenas uma inscrição, concorrendo a apenas um espaço.
6) Somente poderão cadastrar-se os maiores de 18 (dezoito) anos de idade.
7) O ambulante deverá estar presente no ato do sorteio dos espaços, se assim for necessário. 
Estando ausente, poderá ser sorteado como suplente.
08) Atingido o limite de vagas disponibilizadas, os demais ambulantes, por sorteio, comporão uma 
listagem de suplentes. 
9) Nenhuma licença será fornecida sem que todos os documentos necessários sejam apresentados 
e o pagamento da taxa realizado. 
10) As barracas deverão, no máximo, ter como medida 3,00 m x 3,00 m (largura x comprimento).
11) Não será permitida a instalação de traillers e carrinhos de lanches.
12) É obrigatório o uso do crachá de identificação do ambulante. O não uso do crachá, sem motivo 
justificado, acarretará a imediata suspensão da licença concedida, até regularização da situação.    
13) A critério da organização/Setor de Posturas, por questões de segurança e conforto do público, 
poderão ocorrer alterações, devidamente justificadas, quanto à disposição dos espaços.
       
Prefeitura de Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2015.

EDSON MACEDO DE gOuVÊA – Secretário de Administração
rOSANA DA SILVA MONTEIrO  - Diretora de Administração

gASTãO JOSÉ SChMIDT – gerente da fiscalização de Posturas

PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
ESTADO DE SãO PAuLO

POrTArIA gErAL Nº4.562,  DE 22 DE DEZEMBrO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve Alterar a Portaria Geral nº 4.543, de 10 de novembro de 2015, que constituiu a 
Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Termos de Colaboração celebrados de acordo com o 
Edital de Chamamento Público nº 01/2015 que passa a vigorar:

Titulares:
- Carlos Adriano Ferreira Alves;
- Edineia Aparecida de Oliveira Marcondes de Souza;
- Roseli Lourenço Godoi
Suplentes:
- Maurício Fernandes de Faria;
- Ellen Carla Briffi Marftucelli;
- Sidervan Luiz Alves

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.
                 

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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cotidiano
Escola Municipal Vito Ardito, 
no Araretama, completa 25 anos

A Escola Municipal Vito Ar-
dito, no Araretama, completou 
25 anos de fundação, atendendo 
atualmente 280 alunos com ida-
de entre 5 e 10 anos, do nível pré 
II ao 5º ano.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, neto do homenageado, 
participou de uma exposição 
sobre as várias atividades da es-
cola, quando pais, alunos e pro-
fessores também participaram 
desta atividade.

Na década de 80, o Arare-
tama contava apenas com a 
Escola Estadual Regina Célia, 
que oferecia aulas de 1ª à 8ª 
série e o bairro não dispunha 
de Educação Infantil. No final 
de 1988, iniciou-se a cons-
trução da então Emei (Escola 
Municipal de Ensino Infantil) 
“Vito Ardito”.

O homenageado – Vito 
Ardito nasceu na cidade de Po-
lignamo à Mare, na Itália, no dia 
16 de julho de 1892, onde traba-
lhou desde criança. Sua cidade 
natal era pequena, e a maioria 
da população era de pescadores, 

pois não tinham onde trabalhar 
e o então garoto Vito Ardito era 
pastor de ovelhas.

Com apenas 18 anos, veio so-
zinho para o Brasil e se instalou 
em São Paulo, onde começou a 
trabalhar no comércio de arroz.

Aos 23 anos, casou-se com 
Alessandra Denti, também ita-
liana e companheira insepará-
vel, e tiveram três filhos: Savério 
Mário Ardito, Maria José Ardito 
e Agostinho Ardito.

Visionário, adquiriu muitas 
fazendas e entre elas a Fazenda 
Mombaça, em Pindamonhanga-
ba, onde viveu até sua morte no 
dia 12 de julho de 1971, aos 79 
anos de idade. Fazenda esta da 
qual fazia parte toda a área onde 
hoje está o loteamento Arareta-
ma e a escola municipal que o 
homenageia.

“Meu avô era um homem de 
grande coragem, de idealismo 
e muito trabalhador. Aprendi 
muito com seus exemplos e es-
ses ensinamentos fazem parte 
da minha vida e do que sou”, 
disse o prefeito.

Quem não fizer a solicitação irá pagar a taxa a partir de fevereiro

Recadastramento para isenção de pedágio começa dia 4
As pessoas que possuem vín-

culo com Pindamonhangaba, 
seja por motivos de trabalho ou 
estudo, e utilizam a estrada do 
Atanázio poderão fazer a soli-
citação de isenção do pedágio a 
partir do dia 4 de janeiro. O pra-
zo termina no dia 29, e a partir 
do dia 1º de fevereiro será sus-
pensa a isenção.

Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legíveis do 
licenciamento do veículo no 
nome da pessoa que realizar o 
pedido, ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de casamen-
to, Carteira Nacional de Habili-
tação, comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), Cartei-
ra de Trabalho e Declaração do 
RH da empresa.

No caso dos estudantes, eles 
terão que apresentar cópias do 
Licenciamento do veículo no 
próprio nome, ou da esposa (o) 
com a certidão de casamento ou 
documentação do automóvel 
no nome dos pais, com autori-
zação com firma reconhecida, 
Carteira Nacional de Habilita-
ção, comprovante de endereço, 
que seja no máximo do mês an-
terior ao pedido, e declaração 

Inscrições para 
ambulantes 
serão feitas 
pela internet

Os vendedores ambulan-
tes de Pindamonhangaba, 
interessados em trabalhar 
durante as festividades 
carnavalescas poderão 
fazer as inscrições pela 
internet. A Secretaria de 
Administração da Prefei-
tura está oferecendo esta 
facilidade aos moradores 
para garantir comodidade. 
Com o cadastro feito pela 
internet não há necessidade 
de comparecer ao prédio da 
Prefeitura.

Após realizar a inscrição 
para trabalhar no Festival 
de Marchinhas ou na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, haverá um sorteio. 
O Festival de Marchinhas 
acontecerá na praça Padre 
João de Faria Fialho, Largo 
do Quartel, entre os dias 
27 e 31 de janeiro, a partir 
das 20 horas. O carnaval na 
avenida acontecerá entre os 
dias 5 e 9 de fevereiro.

O período de inscrição 
para trabalhar no Festival 
de Marchinhas é de 11 a 
15 de janeiro, e na aveni-
da é de 11 a 22 de janeiro. 
A Prefeitura vai realizar 
o sorteio das vagas e dos 
espaços caso o número 
de inscritos ultrapasse a 
quantidade definida. Ao 
todo, serão 200 na avenida 
e 30 na praça Padre João 
Faria Fialho.

O edital com todas as 
informações estará dispo-
nível no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. 

Shopping sorteia carro 0Km 
e viagem para Argentina

A equipe da unidade escolar comentou sobre as atividades realizadas

de matrícula da instituição de 
ensino.

Policiais militares, policiais 
federais, membros do Corpo de 
Bombeiros e das Forças Arma-
das devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento do 
veículo em seu nome (cônjuge 
com certidão de casamento), 

Carteira Nacional de Habilita-
ção, comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), Cartei-
ra Funcional e Declaração do 
Batalhão/Companhia.

A isenção também pode ser 
concedida às pessoas jurídicas. 
O recadastramento da isenção 
2015 será feito no Setor de Pro-

tocolo da Prefeitura ou Subpre-
feitura, em Moreira César, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que na SP-
62 os veículos de passeio não 
pagam, independentemente de 
onde foram licenciados. 

O ano de 2016 começa agitado no Shopping 
Pátio Pinda com o sorteio da Promoção de 
Natal, que acontece na segunda-feira (4), às 
12 horas, ao lado Praça de Eventos do cen-
tro de compras e lazer. Neste ano serão dois 
prêmios sorteados: um veículo UP TSI OKm 
(completo, quatro portas, vermelho), e a 
uma viagem com acompanhante para Bue-
nos Aires, na Argentina.

A cada R$ 200 em compras, o cliente tem 
direito a um cupom fiscal para participar do 
sorteio. A troca das notas fiscais e a coloca-
ção dos cupons na urna devem ser realiza-
das até 3 de janeiro de 2016.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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18 de janeiro – Studio Conatus
9h às 10h30 – Balé iniciante
10h30 às 12h – Balé intermediário
14h às 15h30 – Hip Hop iniciante
15h30 às 17h – Hip Hop intermediário

20 de janeiro – Studio Conatus
9h às 10h30 – Contemporâneo iniciante
10h30 às 12h – Contemporâneo intermediário
15h30 às 17h – Teatro infantil
19h30 às 21h – Teatro adulto

21 de janeiro - Cia O Clã da Dança
18h30 às 22h – Workshop Corpo Poético

 22 de janeiro - Cia O Clã da Dança
18h30 às 22h – Workshop Corpo Poético

 25 de janeiro – Studio Conatus
9h às 10h30 – Jazz infantil
10h30 às 12h – Jazz adulto
15h30 às 17h – Sapateado iniciante

 27 de janeiro – Studio Conatus
18h às 19h30 – Ritmos
19h30 às 21h – Dança de Salão

Pindamonhangaba re-
cebe, no dia 10 de janei-
ro, às 9 horas, o Encontro 
de Grupos Folclóricos, na 
praça Monsenhor Mar-
condes. O evento é organi-
zado pelo Departamento 

de Cultura da Prefeitura e 
terá a participação de gru-
pos da cidade e da região, 
com danças tradicionais, 
como folia de reis e mo-
çambique, entre outras.

Evento já tradicional na 

cidade, o Encontro de Gru-
pos Folclóricos é realiza-
do em homenagem ao Dia 
de Reis e marca o final das 
comemorações natalinas, 
quando será desmontado o 
presépio na cascata da praça.

A última roda de dança 
circular foi realizada no 
domingo (27), no Bosque 
da Princesa, com grande 
participação. A atividade é 
realizada pela parceria en-
tre a Baú Arte Cultura e o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, todo segun-
do e quarto domingo do 
mês, tendo à frente os fo-
calizadores Bebel Moraes 
e João Junqueira.

As atividades aos do-
mingos, no Bosque da 
Princesa, continuam em 
janeiro. No primeiro e 
terceiro domingo, o pro-
jeto “Yoga para todos” e, 
em todos os domingos, as 

dança circular encerra atividades do 
ano e retorna em janeiro

Momento de dança circular realizada no último 
domingo do ano

Pinda terá encontro de 
grupos folclóricos dia 10

 Tradicional presépio na cascata da praça Monsenhor Marcondes

Divulgação

Divulgação

Teatro oferece atividades 
gratuitas nas férias

O Teatro Galpão terá 
uma programação especial 
de oficinas gratuitas du-
rante as férias de janeiro.

Nos dias 18, 20, 25 e 27, 
o Studio Conatus realiza 
no local aulas gratuitas de 
diversas modalidades de 
dança e de teatro. Entre as 
oficinas, haverá balé, hip 
hop, contemporâneo, jazz, 
sapateado, ritmos, dança 
de salão, teatro infantil e 
adulto.

Nos dias 21 e 22, será a 
vez da Cia O Clã da Dan-
ça realizar um workshop 
gratuito no local. A com-
panhia apresentará, ain-
da, no dia 23, o espetá-
culo ‘Rosas’, baseado nos 
poemas românticos de 
Guimarães Rosa, cujos 
ingressos serão trocados 
por 1 kg de ração de cães 
ou gatos, a serem doadas 
a instituições protetoras 
de animais.

As inscrições para as ofi-
cinas e workshop gratuitos 
estão abertas e podem ser 
feitas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura, que 
fica no Palacete Tiradentes, 
praça Barão do Rio Branco, 
22, centro (prédio da antiga 
Câmara, ao lado da igreja 
São José) ou pelos telefones: 
3643-2690 e 3642-1080, 
onde também será possível 
obter mais informações. As 
vagas são limitadas.

Bailarinos do Studio Conatus farão algumas das oficinas de férias

Papais Noéis interagiram com as crianças, por meio de histórias e teatro

Papais e Mamães Noéis, duendes, balarinas e soldadinhos participaram do encontro

Divulgação

Divulgação

Papais Noéis da cida-
de participaram de um 
encontro, na terça-feira 
(22), na praça Monsenhor 
Marcondes. Na ocasião, 
foi realizada uma Prece de 
Natal, com a mensagem de 
representantes de diversas 
religiões e os duendes can-
taram músicas natalinas e 
brincaram com as crianças.

O ponto alto do even-
to foi a interação entre os 
Papais Noéis e as crianças 
presentes. Cinco crianças 
foram chamadas ao gazebo 
da praça Monsenhor Mar-
condes e representaram 
estrelinhas num teatrinho 

que contou a história da 
Estrela de Belém no Nas-
cimento do Menino Jesus, 
destacando a importância 
do Natal como momento 
de reflexão, união e humil-
dade.

Para o diretor do De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, parceiro da Cia 
do Sol na realização do en-
contro, a iniciativa foi um 
sucesso. “Realizar o en-
contro de Papais Noéis foi 
muito significativo para o 
Departamento, pois nossa 
intenção era proporcionar 
um pedido de paz e a real 
celebração do Natal, e que 

pudessem ser compartilha-
dos por todos”, explicou. “A 
maior surpresa foi a parti-
cipação de grande público 
e os elogios que recebemos, 
o que nos motivou a acres-
centar o encontro no calen-
dário dos festejos natalinos 
para 2016”.

Programação 
de Natal aprovada
As atividades culturais 

de Natal tiveram nova-
mente, neste ano, gran-
de aceitação por parte da 
população. Apresentação 
de corais e cias de dan-
ça da cidade, bandinha 
da Alegria com músicas 

Papais Noéis se encontram na 
Praça Monsenhor Marcondes
Iniciativa coroou de êxito a programação 
natalina deste ano em Pindamonhangaba

natalinas, apresentação 
do Quarteto Cantos Sa-
grados, na Igreja matriz 
foram atrativos. A deco-
ração iluminada da cidade 
foi outro destaque do Na-
tal deste ano em Pinda.

“O grande sucesso 
da decoração de Natal 
aconteceu graças ao en-
volvimento de vários 
departamentos que pu-
deram mostrar o profis-
sionalismo e o carinho 

que sentem pela cidade. 
Destacamos o pessoal da 
Serralheria, que realizou 
um lindo trabalho artís-
tico nas construções das 
árvores de natal; a equipe 
da Marcenaria, que en-
tendeu a proposta, cons-
truindo o nosso Gazebo; e 
o pessoal da Elétrica, que 
conseguiu colocar as lu-
zes nas árvores, com um 
efeito noturno magnífico”, 
pontuou o diretor. “Tudo 

isso colaborou para que 
os elogios aparecessem, 
fazendo com que vários 
pontos da praça se tornas-
sem obrigatórios de serem 
registrados em fotos pelas 
famílias”, concluiu.

Para o próximo ano, o 
Departamento de Cultura 
pretende continuar com a 
ideia do Natal Iluminado, 
ampliando locais e quan-
tidade de luzes a serem 
instaladas.

oficina de modelagem em 
argila “Mãos no Barro”, 
sempre das 10 horas ao 
meio-dia. E, ainda, no se-
gundo e quarto domingo, 
às 16 horas, contação de 

histórias, para crianças de 
todas as idades.

Vale a pena conferir e 
participar das atividades 
realizadas no Bosque da 
Princesa. Entrada gratuita.
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Em 1919, com o intuito 
de manter em Pindamo-

nhangaba o 2º Corpo de Trem, 
que seria transferido para Pi-
rassununga, a Administração 
Municipal negociou o prédio 
do mercado com o Governo Fe-
deral, para que, após reformas, 
suas dependências se tornas-
sem adequadas a sediar uma 
unidade militar. Mesmo assim 
o 2º corpo de Trem se foi, mas 
suas dependências haveriam de 
aquartelar outras guarnições, 
desde 11/3/1947, se encontra no 
local o quartel do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate.

Em ‘A Vida nos Balcões da 
Pequena Pindamonhanga-
ba’ (Gráfica Ativa – Taubaté/
SP, 1997), a escritora Eloyna 
Salgado Ribeiro conta que de-
pois que fora despejado da, na 
época, praça da República, o 
mercado passou a ocupar, na 
mesma praça, os fundos do so-
bradão de Miguel Ângelo Ime-
diato. Sobre esse prédio, o his-
toriador Athayde Marcondes, 
em ‘Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos’ 
(Tipografia Paulista -  São Pau-
lo-SP,1922), revela que  antes 
pertencia ao coronel Joaquim 
Homem de Mello. Já Vasco 
Cesar Pestana, na  edição de 
2/7/1983 do jornal Tribuna 
do Norte, relembra que esse  
mercado ficava na rua Bicudo 
Leme, que naquele tempo era a 
rua dos Andradas.

DO SOBRADO PARA 
O BARRACÃO

Daquelas instalações pro-
visórias, o Mercado Municipal 
passou a ocupar um grande bar-
racão – ainda segundo Vasco 
Cesar Pestana, Tribuna do Nor-
te, 1º/12/1984 – localizado em 
uma área verde entre as atuais 
ruas 10 de Julho e a Dos Expe-
dicionários, com frente para a 
avenida Fernando Prestes. Área 
que se chamava Praça X.

Conforme César Pestana, em 
16 de maio de 1940, o prefeito, 
era o capitão José Martiniano 
Vieira Ferraz, por força de lei 
municipal, desincorporou essa 
referida área da ‘classe dos bens 
públicos  de uso comum do povo 
e a incorporou aos bens patri-
moniais do município.

A área foi dividida em lotes e 
o produto da venda aplicado na 
aquisição do terreno destinado 
à construção do mercado em 
sua atual localização .

Reminiscências do Mercado Municipal (conclusão)

Imagens do Mercado Municipal de antigamente 

 Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina

Álbum do San Martin

Álbum do San Martin

Álbum do San Martin

MERCADO ATUAL
Matéria publicada na edição da 

Tribuna do dia 2/2/1947, consta 
que no dia 6 de janeiro de 1945, o 
prefeito João Romeiro Filho lan-
çou a pedra fundamental do pré-
dio do atual Mercado Municipal, 
com portões para as quatro ruas: 
‘Dr. Gustavo de Godoy’, ‘Campos 
Sales’, Capitão José Vieira Ferraz’ 
e ‘Rubião Júnior’. 

A inauguração ocorreu no dia 
25 de janeiro de 1947 e as novas 
dependências do mercado fo-
ram assim descritas na matéria 
da Tribuna: “A sua constru-
ção está situada numa praça, o 

que permite possuir o referido 
prédio nada menos que quatro 
frentes. A sua área total é de mai 
de 3.000m2 e possui 108 espa-
çosos apartamentos, todos dota-
dos de luz direta, água corrente 
e esgoto. Além desses aparta-
mentos, há em cada ângulo do 
edifício, um amplo armazém, 
num total de quatro. As paredes 
são todas cobertas internamen-
te por azulejos, os balcões são 
de granito, o piso de cimento e a 
cobertura de chapas de brasilit”.

O autor do projeto de constru-
ção do mercado foi Abel Correa 
Guimarães, na época o diretor  de 

Obras da Prefeitura e quem fi sca-
lizou o andamento das obras.

Em seu interior, o mercado 
atualmente, devidos às reformas 
realizadas pela administração 
municipal, apresenta um quase 
nada de sua forma primitiva, a 

não ser o traçado das alas que o 
dividem. 

Obs: Com base na pesquisa, 
segundo a edição de 2/2/1947, 
no próximo dia 25 de janeiro, o 
mercado completa 68 anos de 
instalação no local atual.

 Folha do Norte 1900
ANÚNCIO  DO  PASSADO

embranças
ITERÁRIASL

 A alma do homem se torna egoísta e má
 porque a impiedade de hoje é sua escola,
 essa, que no Evangelho se acrisola,
 caridade cristã, onde é que está?

Capazes, hoje em dia, poucos há
dessa piedade rara que consola,
e os olhos fecha para dar esmola,
a fi m de que não veja a quem a dá.

 Sede piedosos. Bem-aventurados
 os que  fazem o bem de olhos fechados,
 pois a esmola é só útil e efi caz,

Só tem justo valor, sem dano ou perda,
se não chega a saber, a mão esquerda,
o benefício que a direita faz...

partidocapitalista.wordpress.com

Tudo é vaidade

Francisca Júlia da Silva, ‘A Situação’ (extinto semanário local), 24 de abril de  1921
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5.257 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.833, de 28 de outubro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 3.170.000,00 (Três Milhões, Cento e Setenta Mil Reais), para Prorrogação de prazo 
do convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia visando à prestação de serviços de 
urgência e emergência na operacionalização integral do Pronto Socorro Municipal. A classificação 
orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
2025          Manut. Da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1       3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (602)    R$ 3.170.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte das seguintes dotações:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS
1002             Construção Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1          4.4.90.51 – Obras e Instalações (221)                               R$ 1.648.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
9001                        Reserva de Contingência
99.999.0030.1         9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)                       R$ 1.522.000,00

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5.258 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 5.846, de 25 de Novembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para conceder subvenção a 
entidade social, sem fins lucrativos, oriunda de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - FUMCAD. A classificação orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA/
GESTÃO
2002          Promoção Social
08.243.0019.3       3.3.50.43 – Subvenções Sociais (525)                                       R$ 25.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte da seguinte dotação:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA/
GESTÃO
2002             Promoção
08.243.0019.3   3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (530)                 R$ 25.000,00

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.262, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

 Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 5.868, de 16 de dezembro de 2015,

D E C R E T A:

 Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 860.000,00 (Oitocentos e sessenta mil reais), na Secretária 
de Obras e Serviços, no Departamento de Serviços Municipais  para adequações orçamentárias 
neste exercício. A classificação orçamentária será:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30    Departamento de Serviços Municipais 
2010              Serviço de Limpeza Pública
15.452.0008.1            3.3.90.39- Outros Serv. Terceiro P. Jurídica (194)        R$     860.000,00

 Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação 
de parte da seguinte dotação, a saber: 

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30    Departamento de Serviços Municipais 
2008              Manutenção da Adm. De Obras e Serviços
15.452.0007.1            3.3.90.30- Material de Consumo (192)                         R$     200.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50    Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços 
1002              Construção de Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1            4.4.90.51- Obras e Instalações  (221)                            R$     660.000,00

Art. 3º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.263, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.869, de 16 de dezembro de 2015,

D E C R E T A:
         Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 1.080.000,00 (Um milhão 
e oitenta mil reais), na Secretária de Saúde e Assistência Social  para adequações orçamentárias 
neste exercício. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão 
2019              Manutenção da Folha de  Pagamento
10.122.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (308)   R$     260.000,00
10.122.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (310)   R$       65.000,00

11.12   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB) 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.301.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (316)   R$     210.000,00
10.301.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (320)   R$        50.000,00

11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC) 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.302.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (329)   R$       130.000,00
10.302.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (331)   R$        95.000,00

11.15   Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.305.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (357)   R$     260.000,00
10.305.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (359)   R$        10.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte da 
seguinte dotação, a saber: 

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50    Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços 
1002              Construção de Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1            4.4.90.51- Obras e Instalações  (221)                           R$    1.080.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.264, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.871, de 16 de dezembro de 2015,

D E C R E T A:
   
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de  R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), no Fundo de Previdência Municipal  
para adequações orçamentárias neste exercício. A classificação orçamentária será:

04.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
04.10   Secretaria de Administração 
2039              Fundo de Previdência Municipal
09.272.0003.3            3.1.90.03- Pensões do RPPS  e do Militar (01)                R$     50.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte da 
seguinte dotação, a saber: 

04.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
04.10   Secretaria de Administração 
2039              Fundo de Previdência Municipal
09.272.0003.3            3.1.90.01-Aposent. Res. Remunerada e Reformas (02)   R$     50.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
========================================================================

Às 16 horas do dia 16 de dezembro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de 
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves 
- Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, Rômula Maria Soares e Francisco Piorino Filho, todos membros do 
Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência 
deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Novembro de 2015 e a 
proposta orçamentária para o exercício de 2016, com o respectivo parecer favorável dado pelo 
Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada 
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente do FPMP

                         
Rômula Maria Soares                            Francisco Piorino Filho                                                                       

Conselheira                                            Conselheiro                                                                                                              

Antonio Carlos Bertoni Alvares                                                                      
Diretor Depto. RH Prefeitura

       
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                               
PORTARIA GERAL Nº 4.560,  DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.315, 
de 21 de dezembro de 2011, 
RESOLVE :

Art. 1º Designar os membros abaixo 
relacionados para comporem a COMISSÃO 
ORGANIZADORA DO FESTIVAL DE 
MARCHINHA 2016:
Presidente:  - Afonso Celso de Oliveira
Diretor do Departamento de Cultura
Membros:  - Maria Aparecida Pedroso Rocha 
Pena
Secretária de Educação e Cultura

- Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo 
Diretora do Departamento de Comunicação
- Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos

Art. 2º Compete a Comissão constituída 
planejar, organizar e fiscalizar a realização do 
Festival de Marchinhas 2016.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 21 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.867, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera dispositivos da Lei nº 3.773, de 07 de fevereiro de 2001, que Dispõe sobre o Conselho de 
Alimentação Escolar.
            
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 3.773, de 07/02/2001, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º Fica criado o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), com a finalidade de 
assessorar o Governo do Município na execução local do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), motivando a participação de órgãos públicos e da 
comunidade na consecução de seus objetivos, competindo-lhe especificamente: 

I - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE;

II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, 
observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias;

III – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx, contido no 
Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON Online, antes da elaboração e do envio do parecer 
conclusivo;

IV – analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46 da Resolução nº26, de 
17/06/2013 do FNDE, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON 
Online;

V- realizar reunião especifica para apreciação da prestação de contas, com a participação de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

Parágrafo único - O parecer conclusivo de que trata o inciso III deste artigo, será acompanhado 
de cópia dos documentos que o CAE julgar necessários, para comprovar a execução dos recursos 
recebidos.”

Art. 2º Fica alterado o art. 2º da Lei nº 3.773, de que passa a vigorar com a seguinte  redação:

“Art. 2º O Conselho de Alimentação Escolar, órgão colegiado de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de assessoramento, terá a seguinte composição: 

I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo;

II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, 
indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de 
assembleia específica;

III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, 
Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia 
específica; 

IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em 
assembleia específica.
 
§ 1º Os membros do CAE elegerão, dentre eles, o presidente e o vice-presidente, na forma 
estabelecida no §12 do art. 34 da Resolução nº 26, de 17/06/2013 do FNDE.

§ 2º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos 
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo. 

§ 3º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado. 

§ 4º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo 
com a indicação dos seus respectivos segmentos. 

§ 5o O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público 
relevante, não remunerado. 

§ 6o Caberá ao Município informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, bem como 
suas alterações.

§ 7º No caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o mandato 
do substituído.

§ 8º O Conselho de Alimentação Escolar reunir-se-á, com a presença de pelo menos 1/3 (um 
terço) de seus membros, uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pelo 
seu Presidente, mediante solicitação de pelo menos um terço de seus membros efetivos.

§ 9º Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificação, a 02 
(duas) reuniões consecutivas do Conselho ou a 04 (quatro) alternadas.

§ 10 Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal 
para que proceda ao preenchimento da vaga.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Secretaria de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 176/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.870, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Prorroga o prazo para repasse da subvenção proveniente de verba municipal, referente ao exercício 
de 2015, para a entidade que especifica.

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

Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar até 28 de fevereiro de 2016 o prazo para 
o repasse da subvenção prevista na Lei nº 5.770, de 06 de maio de 2015, proveniente de verba 
municipal, para a entidade a seguir elencada:

  

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ENTIDADE SERVIÇOS/ PROJETOS Municipal

Básica IA3 Convivência Adolescentes  123.480,00

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

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 182/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.868, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

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

 Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 860.000,00 (Oitocentos 
e sessenta mil reais), na Secretária de Obras e Serviços, no Departamento de Serviços Municipais  
para adequações orçamentárias neste exercício. A classificação orçamentária será:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30    Departamento de Serviços Municipais 
2010              Serviço de Limpeza Pública
15.452.0008.1            3.3.90.39- Outros Serv. Terceiro P. Jurídica (194)        R$     860.000,00

 Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação 
de parte da seguinte dotação, a saber: 

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30    Departamento de Serviços Municipais 
2008              Manutenção da Adm. De Obras e Serviços
15.452.0007.1            3.3.90.30- Material de Consumo (192)                         R$     200.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50    Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços 
1002              Construção de Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1            4.4.90.51- Obras e Instalações  (221)                            R$     660.000,00

Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 180/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.871, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
   
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), no 
Fundo de Previdência Municipal  para adequações orçamentárias neste exercício. A classificação 
orçamentária será:

04.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
04.10   Secretaria de Administração 
2039              Fundo de Previdência Municipal
09.272.0003.3            3.1.90.03- Pensões do RPPS  e do Militar (01)                R$     50.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte da 
seguinte dotação, a saber: 

04.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
04.10   Secretaria de Administração 
2039              Fundo de Previdência Municipal
09.272.0003.3            3.1.90.01-Aposent. Res. Remunerada e Reformas (02)   R$     50.000,00

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 183/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial SX LED LIGHTING 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, e dá outras providências.

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

Art. l°. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar, à sociedade empresarial SX 
LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, parte do lote nº 01, da Quadra 
“C”, do Loteamento denominado “Industrial Feital”, situado nesta cidade, no bairro do 
Feital, medindo 4.108,61 m2 (quatro mil e cento e oito metros e sessenta e um decímetros 
quadrados), conforme descrições a seguir:

“terreno desmembrado composto de parte do lote nº 01, da Quadra “C”, do Loteamento 
denominado “Industrial Feital”, situado nesta cidade, no bairro do Feital, com frente para 
a Rua José Ayrton Machado, medindo 38,70m (trinta e oito metros e setenta centímetros); 
do lado direito, de quem da referida rua olha para o imóvel, mede 100,14m (cem metros 
e quatorze centímetros), com ângulo interno de 87º17’18”, confrontando com a área 
remanescente do lote nº01; do lado esquerdo mede 100,48m (cem metros e quarenta e oito 
centímetros), com ângulo interno de 95º24’51”, confrontando com a propriedade de Antônio 
Corrêa e outros; e nos fundos mede 43,45m (quarenta e três centímetros e quarenta e 
cinco centímetros), com ângulo interno à esquerda de 84º34’23” e à direita de 92º43’28”, 
confrontando com a Área Verde “02”, encerrando a área de 4.108,61m2 (quatro mil, cento 
e oito metros e sessenta e um decímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla nº SE-14-05-01-005-00.

Parágrafo único. A área descrita no caput será doada com o objetivo único de implantação 
das instalações da SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Art. 2º A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de  implantação em 06 (seis)  
meses, contados a partir da liberação pela Prefeitura, e a concluir a instalação no prazo 
estabelecido no cronograma  físico-financeiro de obras, sob pena de assim não procedendo, 
reverter a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a 
qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único: A área a ser construída será de 2.600,00 m² (dois mil e seiscentos metros 
quadrados), conforme cronograma apresentado.
                               
Art.3º. Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, 
reverterá a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a 
qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

Art.4º. Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a doação 
far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei nº 5.602, de 19 de dezembro de 2013 e seus 
respectivos regulamentos.

Art.5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Célia Kazue Domoto Nagaoka
Respondendo interinamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei Complementar  nº 05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.869, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

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

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta 
mil reais), na Secretária de Saúde e Assistência Social  para adequações orçamentárias neste 
exercício. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão 
2019              Manutenção da Folha de  Pagamento
10.122.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (308)   R$     260.000,00
10.122.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (310)   R$       65.000,00

11.12   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB) 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.301.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (316)   R$     210.000,00
10.301.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (320)   R$        50.000,00

11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC) 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.302.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (329)   R$       130.000,00
10.302.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (331)   R$        95.000,00

11.15   Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde 
2019             Manutenção da Folha de  Pagamento
10.305.0004.1            3.1.90.11- Vencimentos. e Vant. Fixas  P.Civil (357)   R$     260.000,00
10.305.0004.1            3.1.90.16- Outras Despesas Variáveis   P.Civil (359)   R$        10.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte da 
seguinte dotação, a saber: 

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50    Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços 
1002              Construção de Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1            4.4.90.51- Obras e Instalações  (221)                           R$    1.080.000,00

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 181/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL N.º 4.563, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

R  E  S  O  L  V  E:

1- CONSTITUIR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para abertura e julgamento de 
Concorrência Pública, Tomada de Preços, Carta Convite e Leilão.

2- A Comissão Permanente será integrada pelos senhores:

PRESIDENTE:
LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor – Departamento de Licitações e Compras 

MEMBROS:
REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LÚCIO– Diretora do Departamento de Licitações e Compras 

ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departamento de 
Licitações e Compras 

MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 

RAQUEL LEMES – Oficial de Administração - Departamento de Licitações e Compras

MATHEUS DE LIMA REZENDE – Oficial de Administração – Departamento de Licitações e 
Compras 
 
DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório –  Departamento de Licitações e Compras 

E, ainda, pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por ele 
designados.

3- O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, vedada a recondução 
da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente, conforme §4º do 
art. 51, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4- A Comissão Permanente de Licitação deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, sendo 
que os servidores qualificados são pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

5 – Esta portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2016.

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

                              
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 4.564, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações,

R  E  S  O  L  V  E:

1- CONSTITUIR a Comissão Especial para análise da inscrição em Registro Cadastral (CRC).

2- A Comissão será integrada pelos senhores:

REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Diretora do Departamento de Licitações e 
Compras – Secretaria de Finanças

MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 

LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor – Departamento de Licitações e Compras 

RAQUEL LEMES – Oficial de Administração - Departamento de Licitações e Compras 

MATHEUS DE LIMA REZENDE – Oficial de Administração – Departamento de Licitações e 
Compras 

3-  O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.

4 – Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016.

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
                                                                                                                                                                                                                    
PORTARIA GERAL  N.º 4.565, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso da competência 
prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata 
a Lei Orgânica do Município e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, com observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto 
Municipal nº 4.211 de 20 de setembro de 2005,
R  E  S  O  L  V  E:

DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:

ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departamento de 
Licitações e Compras 

DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório –  Departamento de Licitações e Compras 

LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor  – Departamento de Licitações e Compras 

MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA– Oficial de Administração  – Departamento de 
Licitações e Compras 

MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras  

MATHEUS DE LIMA REZENDE – Oficial de Administração – Departamento de Licitações e 
Compras 

MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras 

RAQUEL LEMES – Oficial de Administração - Departamento de Licitações e Compras 

REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Diretora do Departamento de Licitações e 
Compras

2- A Equipe de Apoio será composta:

2.1- Pelos servidores do Departamento de Licitação e Compras:

ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração 

DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório 

LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor

MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA – Oficial de Administração

MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço

MATHEUS DE LIMA REZENDE – Oficial de Administração – Departamento de Licitações e 
Compras 

MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço

RAQUEL LEMES – Oficial de Administração

REGIANE FERREIRA DE CARVALHO  LUCIO – Diretora do Departamento de Licitações e 
Compras

2.2- Pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por eles 
designados.

3- Ficará a cargo do Diretor do Departamento de Licitações e Compras a convocação do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio que irão atuar na sessão pública do Pregão.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2016.

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.683, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “A”, § 4º  do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, 
Sra. Alda Cunha Marcato, pelo período de 02 anos, contados a partir de 04 de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                              Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

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

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.713, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento no parágrafo único do art. 120 da Lei Orgânica Municipal, introduzido 
pela Emenda nº 30, de 07 de agosto de 2012, e demais disposições aplicáveis, 

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder afastamento de seu cargo/emprego aos servidores a seguir relacionados, 
eleitos para ocupar cargo em sindicato de categoria para o mandato 2015/2022, recebendo seus 
vencimentos e vantagens durante o tempo em que durar o mandato:

- Daniel Ramos
- José Carlos César
- Luiz Carlos de Oliveira

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

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

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

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.714, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar a Comissão constituída através 
da Portaria Interna nº 9.416, de 08 de dezembro de 2014, para dar continuidade à apuração do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de 30 de novembro de 2015, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos 
Memorando nº 1708/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2015.

                              Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

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

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.715, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar a Comissão constituída através 
da Portaria Interna nº 9.417, de 16 de dezembro de 2014, para dar continuidade à apuração do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de 30 de novembro de 2015, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos 
Memorando nº 1709/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2015.

                              Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

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

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.722, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “b”, § 4º  do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal concursada, Sra. 
Clarissa Abud Dantas de Oliveira, pelo período de 02 anos, contados a partir de 31 de janeiro 
de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                              Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba 30 de dezembro de 2015Tribuna do Norte 11

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Senhores:

Conforme deliberação da Assembleia do dia 14/12/2015 fica os associados convocados para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 13 de janeiro de 2016 
( quarta-feira), no salão reunião na portaria do Residencial Village do Sol, sito à Rod. Vereador 
Abel Fabricio Dias,( Antiga rua Suíça ) 2240 – Bairro Crispim – Pindamonhangaba SP. CEP: 12402-
020, às 19:00 horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos metade 
dos votos totais, ou às 19:30 horas em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A ) Eleição de Nova Diretoria e Conselheiros (01de maio/2015 à 30 de abril 2017);
B) Deliberação se mantem ou não a ajuda de custo do Presidente;
C) Prestação de Contas de maio/2015 a dezembro/2015;
D) Previsão Orçamentária para 2016. 
OBSERVAÇÕES:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas;
* A ausência dos senhores proprietários não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados.
* Os proprietários em atraso no pagamento de suas taxas associativas não poderão votar nas 
deliberações.

Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2015

Cordialmente,

______________________________________
Associação dos ADQ. de L.do L. Village do Sol

Francisco Aloysio Klein 



Pindamonhangaba 30 de dezembro de 2015QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
EsportEs

A tarde de quarta-feira 
(23) foi de bate-bola entre 
os Amigos do Guga e a Se-
leção da Copa Guga, com-
petição organizada pela 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba. A partida beneficente 
teve a presença do volante 
da Seleção Brasileira, Luiz 
Gustavo, conhecido como 
Guga entre os conterrâne-
os de Pinda.

A ação solidária arreca-
dou mais de uma tonelada 
de alimentos, encaminha-
dos ao Fundo Social de 
Solidariedade para serem 
entregues às instituições 
assistenciais da cidade. O 
jogo ocorreu no campo da 
Associação Atlética Ferrovi-
ária, e o placar foi 6 x 5 para 
os Amigos do Luiz Gustavo.

Para Guga, é sempre 

uma alegria voltar à cidade 
em que nasceu, de onde tem 
várias recordações. “Sem-
pre passo as minhas férias 
aqui. Só tenho a agradecer 
às pessoas que organizam 
este evento, todos que vêm 
colaborando. Sinto-me feliz 
em estar aqui em Pinda e de 
poder ajudar o próximo”, 
afirmou.

Luiz Gustavo destacou 
que o objetivo é fazer um 
evento cada vez melhor, 
com a presença de outros 
jogadores, para que possa 
ajudar ainda mais pessoas 
que necessitam.

Ricardo Goulart, do  
Guangzhou, da China, co-
mentou que o jogo bene-
ficente é uma iniciativa 
muito boa e que no ano 
passado também teve o 
prazer de participar. “É 
um evento que transmite 

energia positiva e ajuda 
quem precisa. Espero um 
dia fazer um evento deste 
em minha cidade, São José 
dos Campos, e levar o Luiz 
Gustavo também”, disse.

Vicente Corrêa da Sil-
va comandou a Seleção da 
Copa Guga e disse que este 
foi um jogo festivo, em que 
os atletas do distrito tive-
ram a oportunidade de se 
divertir jogando futebol 
com os amigos do Luiz 
Gustavo. Ele parabenizou 
as pessoas que foram ao 
campo e contribuíram com 
a doação de alimentos.   

O Fundo Social de So-
lidariedade agradece à 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Es-
portes e Lazer, à Associa-
ção Atlética Ferroviária, e 
a todos que contribuíram 
com o evento.

Jogo beneficente arrecada mais 
de uma tonelada de alimentos

A equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura propor-
cionou mais uma atividade 
física e momento de lazer à 
população. Foi realizada a 
1ª Pedalada Kids, no dia 20 
de dezembro, no Parque da 
Cidade. O evento teve como 
proposta oferecer às crian-
ças e aos pais um momento 
em família para se divertir e 
exercitar.

A Prefeitura tem reali-
zado as pedaladas e pro-
porcionado momentos de 
descontração aos ciclistas e 
baikeiros. Além de fazer ati-
vidade física, a população 
tem o privilégio de conhe-
cer alguns pontos turísticos, 
‘desvendando’ os caminhos 
para pedalar com os amigos 
aos finais de semana.

De acordo com as in-
formações do secretário 

da pasta, a Pedalada Kids 
foi realizada a pedido dos 
adultos que queriam levar 
os filhos e então a equipe da 
Secretaria organizou esta 
atividade no Parque da Ci-
dade.

Luis Augusto Marne 
de Almeida, comerciante, 
levou 12 participantes à 
Pedalada Kids. Para ele, o 
evento foi muito bom e as 
crianças curtiram bastante.

Pais e filhos marcam presença na Pedalada Kids

O 100 Nome, campeão da Copa Guga, recebeu o autógrafo no troféu 

O jogador recebeu os torcedores e concedeu autógrafos antes da partida

O primeiro gol da partida foi marcado por Ricardo Goulart

Informações sobre as próximas pedaladas serão divulgadas em breve

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O Festival de Verão 
2016, organizado pela Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba por meio da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer, começa no dia 5 de 
janeiro e abre as piscinas 
para a população do muni-
cípio poder se refrescar e se 
divertir nas férias.

Segundo informações do 
setor de atividades aquáti-
cas, o “Festival de Verão”, 
que já acontece desde 2013, 
começará suas atividades 
no Centro Esportivo “Zito”, 
em Moreira César, dias 5 e 
6. Em seguida, vai para o 
ginásio esportivo do Cidade 
Nova, dias 7 e 8. Nos dias 11 
e 12 será no Centro Esporti-
vo “João do Pulo”. O encer-
ramento será nos dias 13, 14 

e 15 na piscina do Arareta-
ma. Em todas as piscinas, o 
festival começa às 14 e ter-
mina às 18 horas.

De acordo com o se-
cretário de Esportes, este 
programa dá oportunidade 
para todos poderem viven-
ciar momentos de lazer 
entre família e amigos e 
aproveitarem as piscinas 
durante as altas temperatu-
ras do verão.

Para participar, basta le-
var um documento com foto; 
roupa de banho (biquíni, 
maiô, sunga ou shorts tactel). 
Conforme dicas da Secretaria 
de Esportes, os participantes 
devem passar protetor solar 
30 minutos antes de saírem 
de casa, para que o produto 
não saia na água.

Festival de verão abre 
piscinas municipais à população

Patrick Corneti


