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Cia ‘Barão 
de Pinda’ faz 
homenagens 
a civis e 
militares

SINCOMERCIÁRIOS 
ENTREGAM 
PRESENTES NO 
CERÂMICA
O Sindicato dos Empre-

gados do Comércio de Pin-
damonhangaba entregou 
presentes para famílias do 
Cerâmica em comemoração 
ao Natal de 2015.

De acordo com o presi-
dente dos sincomerciários do 
município, Carlos Dionísio 
de Morais, os produtos fo-
ram arrecadados por comer-
ciários da cidade, que estão 
dispostos a ajudar as famílias 
de Pindamonhangaba em di-
versas ações solidárias.

Sabadão do Tipês avalia temporada

HISTÓRIA RELEMBRA PRIMEIRO 
CINEMA DA CIDADE – O CINE ÉDEN

QUARTA-FEIRA

PARCIALMENTE NUBLADO, 
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

18º 31º

UV 14
Fonte  -  CPTEC/INPE

A 11ª Companhia de Engenharia de Combate Leve, ‘Cia Barão de Pindamonhangaba’, completou 
30 anos no município em dezembro de 2015. Na ocasião, foi inaugurado um Monumento Histórico à 
Engenharia Blindada e foram entregues diplomas de “Amigo da Companhia” a diversos colaboradores.

A página de História desta semana relembra o Cine Éden – o primeiro cinema 
de Pindamonhangaba, que foi inaugurado em 1909. Instalado em um grande 
pavilhão na praça Monsenhor Marcondes, o Éden não possuía conforto e era 
bastante barulhento no início, segundo relatos jornalísticos da época. Tempos 
depois, o local ganhou camarotes, cadeiras aconchegantes e requinte. O Cine 
Éden funcionou até o início dos anos 40, quando foi sucedido pelo Cine Brasil.

O clássico 
‘Nosferatu’, de 1922, 

foi uma das obras 
cinematográfi cas 

exibidas no
 Cine Éden

O grupo que faz 
parte do Sabadão 
do Tipês, em 
Moreira César, 
avaliou o ano 
de 2015 como 
muito bom para 
os boleiros, que 
obtiveram um 
número elevado 
de vitórias na 
temporada. 
Segundo o 
presidente do 
Sabadão, José 
Roberto Gonçalves, 
o Betão, foram 
21 vitórias em 41 
jogos e a equipe 
encerrou o ano com 
saldo positivo de 
30 gols. 

Evento ocorreu no pátio da 11ª Cia de Engenharia de Combate Leve
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

OS  TROVADORES DO CEARÁ

Os queridos amigos e irmãos-trovadores Aloísio 
Alves da Costa e Aloísio Bezerra, nomes que bri-
lham  no cenário da trova no meu inesquecível Ce-
ará e do Brasil, enviaram-me simultaneamente, 
há algum tempo, a bela coletânea: “JUBILEU EM 
TROVAS”, comemorativa aos vinte e cinco anos 

de atividades da UBT-Fortaleza, organizada pe-
los trovadores: Leda Costa Lima e Giselda Me-
deiros.

Essa magnífi ca coletânea traz primorosas com-
posições poéticas desses seres admiráveis, poetas 
da melhor estirpe, que no seu sonhar, têm como 

recompensa o ouro do sol e a prata da lua... E veio 
para marcar época no cenário literário  do Ceará e 
do Brasil. É um desfi lar de talentos, a maioria com 
livros publicados, que tenho o grato prazer de des-
tacar  nessas  trovas que são verdadeiras explosões 
de lirismo:

Vem, amor! Vem sem demora,
que o momento é de nós dois...
E, o tempo que é nosso agora,
talvez não seja depois.
(ALOÍSIO ALVES DA COSTA DE UMARI-CE, MAG-
NÍFICO TROVADOR DE NOVA FRIBURGO AUTOR DE 
“CANTIGAS DE UM SONHADOR”) 

Inspiração sem cessar,
tendo a mensagem por meta,
a trova é luz a brilhar
no coração do poeta!
(ALOÍSIO BEZERRA, DE MASSAPÊ-CE,  PROFESSOR, 
AUTOR DE “QUE GLÓRIA É SER TROVADOR”) 

A tarde logo adormece
e o vento, num brando açoite,
reza, contrito, uma prece,
na esquina escura da noite.
(BATISTA SOARES, DE MASSAPÊ-CE, TROVADOR 
EMÉRITO, AUTOR DE “CANTIGAS, SIMPLES 
CANTIGAS”) 

É inverno...E o frio me invade,
congelando os meus braços...
É um temporal de saudade
me arrasta para os teus braços.
(GISELDA DE MEDEIROS, DE PRATA-CE, 
AUTORA DE “TRANSPARÊNCIAS”) 

Meus olhos - apelo mudo,
te busca na madrugada;
sem perceber, já diz tudo
sem precisar dizer nada!
(LEDA COSTA LIMA, PEDAGOGA, AUTORA DE 
“ALÇANDO VOO”) 

São muitos os irmãos-trovadores  da “Terra dos 
Verdes Mares Bravios” que primam, sob os pos-
tulados da ética que eleva e da fraternidade que 
constrói, pela boa poesia, num culto perene a Deus 
(porque poeta, em língua fenícia, signifi ca: ser por-
tador da verdade de Deus-Pai), à igualdade entre 
todos os homens  de todos os credos. Para fi nalizar, 

destaco essa trova de profundo conteúdo fi losófi co 
desse Magnífi co Trovador, que se transformou em 
saudade, o primeiro presidente da UBT de Fortale-
za: o MAGNÍFICO TROVADOR Vasques Filho:

Não desdenhes, orgulhoso,
do pobre que te rodeia;
vê que o mar, tão poderoso
beija, humilde, o grão de areia...

Ave, meus imãos trovadores do  Ceará: Arimatéia 
Filho, Fernando Câncio, Ferreira Nobre, Heládio 
Feitosa, Ideusmar Faheina, talentoso poeta  fi lho 
da minha conterrânea Limoeirense Julieta Faheina 
Chaves, também poetisa-trovadora, enfi m, todos 
que realmente engrandecem a trova   no nosso Ce-
ará, nossa Terra sofrida, mas, sempre acolhedora e 
maravilhosa, abençoada pelo Divino Pai !

Os estudantes de Pindamonhangaba que fi ze-
ram o Enem – Exame Nacional do Ensino 
Médio – no ano passado – terão acesso às no-

tas nesta sexta-feira (8). Os resultados estarão disponí-
veis na internet, na página do Inep – Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

A nota do Enem poderá ser usada para participar de 
programas como o Sisu – Sistema de Seleção Unifi ca-
da, que oferece vagas em instituições públicas de Ensi-
no Superior. As inscrições poderão ser feitas de 11 a 14 
de janeiro. Nesta edição, serão ofertadas 228 mil vagas. 
Para participar, o candidato não pode ter tirado zero na 
redação.

A nota poderá ser usada também para obter bolsas 
de estudo integrais ou parciais em instituições particu-
lares de Ensino Superior pelo ProUni – Programa Uni-
versidade para Todos e fi nanciamento pelo Fies – Fun-
do de Financiamento Estudantil. Para participar dos 
programas, o estudante não pode ter zerado a redação e 
precisa obter pelo menos uma média de 450 pontos nas 
demais provas do Enem.

Na sexta-feira (8), os estudantes terão acesso a uma 
tabela com a nota obtida em cada uma das provas: lin-
guagens, matemática, ciências humanas, ciências da 
natureza e redação. Eles ainda não terão, porém, acesso 
ao espelho da redação, com a correção mais detalhada 
do texto, que será divulgado posteriormente.

Vale ressaltar, aos estudantes, que esperamos de 
2016, um ano tranquilo e sem problemas em relação ao 
acesso aos sistemas governamentais de educação como 
o Sisu, Fies e o ProUni, por exemplo, pois os últimos 
dois anos foram turbulentos a todos e gerou muita dor 
de cabeça. Milhares foram os alunos que reclamaram 
de dificuldade para se inscrever ou renovar o bene-
fício dos programas. Alguns chegaram a ser prejudi-
cados e perderam as vagas nas universidades, outros 
tiveram que desistir – interrompendo um grande 
sonho. Para 2016, nosso desejo é que os estudantes 
consigam alcançar seus objetivos de modo claro e res-
peitoso.

Resultado dos estudos

Estudantes de Pinda 
aguardam nota do Enem

Sabadão do Tipês encerra 
ano com saldo positivo

O grupo do Sabadão 
do Grêmio Tipês, de 
Moreira César, encer-
rou o ano de 2014 com 
números positivos no 
balanço esportivo. Se-
gundo o presidente do 
Sabadão, José Roberto 
Gonçalves, o Betão, fo-
ram 21 vitórias em 41 
jogos. “Tivemos ape-
nas 11 derrotas e nove 
empates. Marcamos 94 
gols, sofremos 64 e fe-
chamos o ano com sal-
do de 30 gols. Foi muito 
bom, mas independen-
temente dos resultados, 
conseguimos nosso ob-
jetivo que é proporcio-
nar esporte e diversão aos 
associados”.

De acordo com ele, o 
grupo, que vai completar 
22 anos dia 13 maio des-

te ano, conta com apro-
ximadamente 25 pessoas 

de faixa etária variada. “O 
Sabadão é uma verdadei-

Odirley Pereira

SPANI OFERECE WORKSHOPS 
GRATUITOS SOBRE BOLOS

LITERATURA 
ESPÍRITA NA 
PRAÇA DA 
CASCATA  

A 5ª Feira do 
Livro Espírita que 
aconteceu no início 
do ano, dias 2 e 3, 
segue na sexta-feira 
(8), sábado (9) e do-
mingo (10), das 8 às 
18 horas, na praça 
Monsenhor Marcon-
des, nas instalações 
da Casinha do Papai 
Noel. A feira é aberta 
ao público.

O atacadista Spani de Pindamonhanga-
ba está com inscrições abertas para cursos 
de culinária da Alispec, atuante na área de 
alimentos, que serão realizados pela culina-
rista Valquíria Silva, na unidade da cidade. 

O primeiro workshop será ‘Especial de 
bolos no pote com Alispec’, na segunda-fei-
ra (11), às 10 horas. O segundo, ‘Festival de 
Cupcakes com Alispec’, também na segun-
da-feira, porém às 14 horas.

As inscrições podem ser feitas no Spani 
doando 1 kg de alimento não perecível. O 
curso é aberto ao público e não há limite de 
idade para participar. 

ra família. Temos jovens, 
adultos e pessoas com ida-
de mais avançada e todos 
se divertem com nosso fu-
tebol e atividades. No nos-
so aniversário, em maio, 
pretendemos realizar uma 
grande festa de confrater-
nização para nossos atletas 
e toda comunidade esporti-
va de Moreira César”, disse.

Betão agradeceu o 
apoio que recebe da co-
munidade do Tipês e des-
tacou vários jogadores 
que foram destaque no 
ano, como os goleiros Du-
zão, Felipe e Alexsander, 
além dos três artilheiros 
da temporada,  Igor Pis-
ca com 20 gols, Joédson 
com 13 e Aristzabal com 
11, bem como toda a co-
missão, diretoria e demais 
membros do grupo.

Divulgação
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A 11ª Companhia de 
Engenharia de Combate 
Leve, “Barão de Pinda-
monhangaba”, realizou 
no dia 18 de dezembro 
um evento comemorativo 
aos 30 anos da institui-
ção. Estiveram presentes 
na cerimônia autoridades 
militares e civis, além de 
familiares e convidados 
do batalhão.

A unidade, sediada no 
bairro Campo Alegre, reali-
zou uma formatura militar 
de aniversário e inaugurou 
o Monumento Histórico à 
Engenharia Blindada.

Houve também a entre-
ga do diploma de “Amigo 
da Companhia”, honraria 
concedida a personalidades 
civis e militares que pres-
taram relevantes serviços 
àquela unidade. E, por fi m, 
o encerramento com o tra-
dicional desfi le da tropa de 
militares.

O comandante da 11ª 
Companhia, major Bruno 

Companhia do Exército 
comemora 30 anos em Pinda

Tadeu Bezerra Paiva, elo-
giou o efetivo, classifi can-
do seus comandados como 
responsáveis e profi ssio-
nais.

Após destacar o traba-
lho desenvolvido em 2015 
e as perspectivas para 
2016, o major Paiva tam-
bém agradeceu ao coman-
do e aos soldados do 2º 
Batalhão de Engenharia de 
Combate – Batalhão Borba 

Gato, à 12ª Cia de Combate 
Leve e “a todos os que aju-
dam nessa caminhada”.

A solenidade militar, 
realizada no pátio da Uni-
dade no Campo Alegre, 
contou com presença do 
comandante da Guarnição 
Federal de Pindamonhan-
gaba, coronel Rogério 
Caum, além de convida-
dos militares e civis.

O Sindicato dos Em-
pregados do Comércio de 
Pindamonhangaba reali-
zou, dia 23 de dezembro, 
a entrega dos presentes 
arrecadados por comer-
ciários da cidade, para 
crianças da região do bair-

ro Cerâmica. Cerca de 70 
crianças receberam pre-
sentes, além de pipoca, al-
godão doce e refrigerante.

Para o presidente do 
Sindicato, Carlos Dioní-
sio de Morais, ações como 
esta são extremamente 

Sindicato dos Empregados do 
Comércio realiza ação solidária

gratifi cantes. “Os comer-
ciários são solidários e 
estão dispostos a ajudar 
quem precisa. Ficamos fe-
lizes em intermediar essa 
ação”, ressalta.

As famílias parti-
cipantes agradeceram 
ao presidente e fun-
cionários envolvidos. 
A moradora Renata, 

que desde o início da 
campanha colaborou 
com a organização do 
evento, disse que tanto 
as crianças como suas 
famílias, beneficiadas 
com a Campanha do 
Agasalho, ficaram mui-
to gratas com a iniciati-
va. “Foi muito emocio-
nante”, complementou.

Pindamonhanga-
ba registrou dois ho-
micídios na noite de 
domingo (3). No ‘La-
erte Assumpção’, em 
Moreira César, um 
rapaz de 18 anos, 
morador do bairro, 
foi alvejado por vá-
rios tiros em frente 
de sua casa. Socorri-
do por parentes, que 
o levaram ao pronto 
atendimento do dis-

trito, não resistiu e 
faleceu.

No bairro Santa 
Luzia um homem 
também foi baleado 
e morreu a caminho 
do pronto-socorro.

Os casos estão 
sendo investigados 
pelo SIG – Setor 
de Investigações 
Gerais da Polícia 
Civil de Pindamo-
nhangaba.

Dois homens 
foram 
assassinados 
no domingo

As matrículas e rema-
trículas para os cursos 
do Projeto Jataí acon-
tecem até 26 de janeiro, 
na instituição. As aulas 
iniciarão em 1º de feve-
reiro. Os cursos ofereci-
dos são: 
- Mundo do Trabalho 
(para adolescentes e jo-
vens de 13 a 29 anos): 
artesanato, cabeleireiro 
e informática.
Horário de atendimento: 
das 8h30 às 11h30 e da 
13h30 às 16h30.
- Serviço de Convi-
vência e Fortaleci-
mento de Vínculos 

(para crianças, ado-
lescentes e jovens de 
10 a 29 anos).
- Música:  Instrumen-
tos de Sopro, Percus-
são e Violão.
Horário de Atendimento: 
das 13h30 às 16h30.
- Provim (para crianças 
de 6 a 12 anos): Ações 
complementares à esco-
la; oferta de atividades 
culturais, esportivas, re-
creativas e formativas.
Horário de Atendimen-
to: da 13h30 às 16 horas.
- Na ponta dos pés 
(para crianças de 6 a 14 
anos).

- Dança e Teatro.
Horário de Atendimento: 
das 8h30 às 11h30.

Para fazer a inscrição 
é necessário os documen-
tos originais e cópias: 
Certidão de Nascimento, 
RG, CPF, 1 Foto 3x4, RG 
dos responsáveis, com-
provantes de endereço 
e de renda. Menores de 
18 anos precisam estar 
acompanhados dos pais.

O Projeto Jataí está lo-
calizado na rua Olímpio 
Marcondes Azeredo, 28, no 
bairro Azeredo em Moreira 
César. Informações pelo 
telefone (12) 3637-4100. 

Projeto Jataí abre inscrições para cursos  

Julia Villar

Divulgação
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Julia Villar

Crianças participando do lanche na entrega dos presentes

Comando do Exército durante saudação à tropa Cerimônia ocorreu no pátio da unidade

 Famílias do Cerâmica durante a ação solidária

Estudantes de música do Projeto Jataí
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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 Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Em sua cons-
tante luta pelas 
m e l h o r i a s  n a 
área da saúde de 
Pindamonhan-
gaba, o verea-
dor Dr. Marcos 
Aurélio Villardi 
(PR)  demonstra 
total satisfação 
com o possível 
funcionamento 
do Pronto Socor-
ro Infantil (PSI), 
que poderá ocor-
rer ainda no pri-
meiro semestre 
de 2016.

Preocupado com o bem-es-
tar dos munícipes, o Dr. Mar-
cos Aurélio vem lutando incan-
savelmente, desde o início do 
seu primeiro mandato, quando 
apresentou o requerimento nº 
17/2009, em 22/04/2009, rei-
vindicando uma área de aten-
dimento específico para nossas 
crianças. Ele entende que o PSI 
é essencialmente importante e 
evitaria que as crianças presen-
ciassem momentos chocantes 
de pacientes terminais ou com 
ferimentos graves. “O Pronto 
Socorro Infantil ajudaria na 
recuperação mais rápida das 
crianças e na desaglomeração 
de pessoas em um mesmo 
ambiente, já que todas ficam 
esperando por atendimento 
podendo, até mesmo, acarretar 
sérios traumas”, esclareceu o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Além disso, o funciona-

Dr. Marcos Aurélio demonstra 
satisfação com funcionamento 
do Pronto Socorro Infantil

O vereador Ricardo 
P ior ino  (PDT)  pro to-
colou pedido,  junto à 
Secretaria de Obras e 
Serviços do município, 
p a r a  q u e  o c o r r a ,  e m 
caráter de urgência, a 
intensificação na limpe-
za das galerias de águas 
pluviais.

Segundo o vereador,  
as chuvas se intensifica-
ram nas últimas semanas 
e ,  consequen temente ,  
aumentou o fluxo de água 
nas  ga l e r i a s ,  ocas io -
nando alagamentos em 

Ricardo Piorino cobra 
intensifi cação na limpeza das 
galerias de águas pluviais
“O PERÍODO DE CHUVAS INTENSAS TEM PROVOCADO 

ALAGAMENTOS EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE”

alguns pontos da cidade, 
pois algumas delas en-
contram-se obstruídas.

“Recebi em meu gabi-
nete diversos munícipes, 
inclusive comerciantes, 
informando que tiveram 
suas casas e estabeleci-
mentos invadidos pela 
água da chuva, razão pela 
qual, estou solicitando 
uma atenção especial ao 
Secretário de Obras, para 
que tome as providências 
necessárias, controlando 
a situação”, esclareceu o 
vereador.

FO TO S: DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

VEREADOR LUTA PARA QUE O PSI SEJA
ABERTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

mento do PS Infantil desa-
fogará o atendimento no PS 
Central, que hoje tem uma 
média de 600 consultas e aten-
dimentos por dia. Na época do 
início de seu funcionamento, 
em 1993, criado pelo então Di-
retor de Saúde e hoje vereador, 
Dr. Marcos Aurélio Villardi, a 
capacidade era para 200 aten-
dimentos diários, o que possi-
bilitava uma melhor atenção 
aos enfermos. “Precisamos, 
urgentemente, dar início ao 
funcionamento do PS Infantil. 
Assim, haverá melhorias na 
qualidade de atendimento para 
nossas crianças e um ambiente 
mais saudável e agradável 
para todos que precisam de 
procedimentos de urgência. 
Na questão da saúde, sempre 
temos que agir com priorida-
de”, enfatizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi.
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR 
RICARDO PIORINO 

QUER QUE A 
SECRETARIA DE 
OBRAS REAL IZE, 

EM CARÁTER 
DE URGÊNCIA, 
A L IMPEZA DAS 

GALERIAS DE 
ÁGUAS PLUVIA IS 

PARA EV ITAR 
ALAGAMENTOS

VEREADOR DR. MARCO AURÉL IO VILLARDI  ESTÁ 
SAT ISFE ITO COM O POSS ÍVEL FUNCIONAMENTO DO PSI, 

QUE PODERÁ OCORRER NO 1º SEMESTRE DE 2016

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Convocada pelo Executivo para discutir dois Projetos de Lei, em 
caráter de urgência, os vereadores de Pindamonhangaba realizaram na 
quarta-feira, dia 30 de dezembro, uma sessão extraordinária no plenário 
da Casa de Leis. Os parlamentares analisaram e aprovaram – por unani-
midade – os projetos, ambos elaborados e encaminhados pelo Prefeito. 
Nove vereadores estiveram presentes. Janio Ardito Lerario e Roderley 
Miotto, ambos do PSDB, não compareceram.

O primeiro projeto foi o PL nº 185/2015 que “Autoriza a desafetação e 
concessão do Direito Real de Uso de bem público à Igreja da Comunidade 
São José – Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Diocese de Taubaté”.

Pelo artigo 1°, o Executivo fi ca autorizado a desafetar e conceder o 
direito real de uso a Igreja da Comunidade de São José - Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção - Mitra Diocesana de Taubaté, do imóvel onde 
se encontra instalada a Igreja São José. A área concedida destina-se a 
utilização Igreja da Comunidade de São José e o prazo de vigência é de 
20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério do 
Poder Executivo Municipal.

APAE
O segundo foi o PLC – Projeto de Lei Complementar nº 06/2015, que 

“Dispõe sobre a doação de área para entidade APAE –Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba”. Com a aprovação, o 
Chefe do Executivo Municipal está autorizado a doar à APAE o imóvel 
localizado na Rua José de Oliveira, no bairro Crispim. A doação tem como 
meta única, a ampliação das instalações da APAE.

Na justifi cativa encaminhada ao Presidente da Casa, vereador Felipe 
César – FC (PMDB), o Prefeito esclarece que “a APAE é uma instituição 
referência para o tratamento de pessoas portadoras de defi ciências, sendo 
fundada em Pindamonhangaba em 1970, tendo por missão promover e 
articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de 
serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da 
pessoa com defi ciência e à construção de urna sociedade justa e solidária”. 

Próxima Sessão Ordinária
A 1ª Sessão Ordinária de 2016 deverá ser realizada no dia 25 de 

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

APAE e Igreja da Comunidade São José 
receberão área do município após aprovação 

dos vereadores de Pindamonhangaba
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ACONTECEU NESTA QUARTA-FEIRA, DIA 
30 DE DEZEMBRO, E PROJETOS DE DOAÇÃO DE TERRENOS FORAM 

CONFIRMADOS PELOS PARLAMENTARES POR 8 VOTOS A ZERO

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

De acordo com o vereador, 
esta passagem se faz necessária, 
pois os moradores do bairro 
do Una fi cam ilhados e tem 
que realizar uma volta muito 
grande para vir para a cidade, 
sendo que os moradores que se 
dirigem para o bairro tem que 
se deslocar até o primeiro trevo 
de Taubaté, junto à rodoviária 
nova, para retornar e acessar o 
bairro do Una.

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

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo é a 
revitalização da Estrada Muni-
cipal Sebastião Vieira Machado, 
no bairro do Socorro, que inicia 
na rotatória do Loteamento 
Colonial Village, margeando o 
Loteamento Parque Lago Azul 
e o Distrito Industrial da Dutra, 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) recebeu o ofício nº 
105/2015-2, de 12 de novem-
bro de 2015, da Promotoria de 
Justiça de Urbanismo de Pinda-
monhangaba, informando que 
foi instaurado pelo Ministério 
Público o Inquérito Civil nº 
14.0378.0002445/2015-9, 
acionando o Município para 
a apuração das causas das 
enchentes no bairro, denun-
ciada pelo vereador que pede 
providências e solução para 
este problema.

Na sessão do dia 15 de 
outubro, o vereador fez uso 
da Tribuna, reiterando o re-
querimento nº 1.623/2015, 
solicitando ao Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, 
tomar as devidas providências 
em relação a inércia do Poder 
Executivo. O vereador Pro-
fessor Osvaldo destacou que 
já haviam passados dois anos 
de suas constantes cobranças e 
nenhuma posição concreta foi 
tomada a respeito dos frequen-
tes alagamentos que ocorrem 
no Santana, e que somente uma 
ação do MP pode resolver esta 
questão.

O Edil reiterou o requeri-
mento nº 1.346/2015, pleite-
ando ao Executivo para que 
seja solucionado os problemas 
com alagamentos que ocorrem 
com as fortes chuvas na rua Dr. 
Benedito Roberto Marques, no 
Santana. Ele teve como respos-
ta o Ofício nº1.567/15, do Ga-

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) enviou 
solicitação à Administra-
ção Municipal para que 
realizem, com urgência, 
a limpeza e a desobstru-
ção dos bueiros das ruas 
dos  bai r ros  Cr ispim e 
Santana.

O vereador foi  pro-
curado esta semana por 
moradores das ruas Dona 
Regina Mihich Machado, 
no  Cr i sp im e  Cônego 
João Antônio da Costa 
Bueno, no Santana. Eles 
relataram ao vereador que 
enfrentaram dias difíceis 
devido às chuvas. Com os 
bueiros entupidos,  não 
houve vazão suficiente 
e a água entrou nas re-
s idênc ias  des tas  ruas . 
“A população tem razão 
em reclamar. Esta é uma 
situação que se arrasta 
há anos e a prefeitura 
tem que fazer sua parte, 
limpar e desobstruir os 
bueiros, principalmente 
nesta época, para evitar 
problemas  e  pre ju ízos 
para os moradores”, des-

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

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

O vereador Martim Cesar 
justifi ca que a estrada não tem 
benfeitorias, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, como 
asfalto, guias, sarjetas, ilumi-
nação pública, água e esgoto e 
ciclovia, a fi m de proporcionar 
mais segurança e promover 
uma nova opção de acesso à 
Via Dutra.

Faixa elevada
em frente ao Real Ville
O vereador Martim Cesar 

enviou solicitação ao prefeito, 
com cópia ao DER – Departa-
mento de Estradas de Rodagem, 
para que estudem a possibili-
dade de instalar uma faixa de 
pedestre elevada na rodovia 
Amador Bueno da Veiga e na 
rua Alcides Ramos Nogueira, 
para a segurança dos pedestres, 
principalmente os que acessam 
o condomínio Real Ville, a Câ-
mara de Vereadores e o Fórum. 
De acordo com o vereador, o 
fl uxo de veículos é grande nos 
dois sentidos, pela rodovia, em 
direção à Pindamonhangaba e 
na Alcides Ramos Nogueira, 
sentido Taubaté.

“As pessoas que trabalham 
próximos, chegam a fi car até dez 
minutos esperando para atraves-
sar com segurança no local. Uma 
faixa elevada, como a que insta-
laram em frente ao condomínio 
Splendore, vai possibilitar uma 
travessia com mais segurança”, 
diz o vereador.

MP instaura inquérito para 
apurar denúncia do vereador 
Professor Osvaldo sobre 
alagamentos no Santana

binete do Prefeito, informando, 
novamente, que a referida obra 
estava em abertura de processo 
licitatório, tendo em vista que 
já foram protocolados dois 
requerimentos: nº 3.227/2013, 
que teve como resposta o 
Ofício nº 074/14, no qual a 
Secretaria de Obras explicou 
que estava elaborando estudos 
e adequando os projetos para a 
priorizar a execução da obra, e 
o nº 1.735/2014, que apresen-
tou como resposta o Ofício de 
nº 1.968/14, justifi cando que o 
projeto relacionado a referida 
obra encontrava-se em fase 
fi nal para o processo licitatório. 
Foi baseado nestas respostas, 
sem solução, que o Professor 
Osvaldo enviou a denúncia ao 
MP, onde a Promotora de Justi-
ça de Urbanismo, Dra. Luciana 
Polenti Cremonese, instaurou 
no dia 9 de novembro, através 
de Portaria, o Inquérito Civil 
nº 14.0378.0002445/2015-9, 
acionando o Município para 
a apuração das causas das 
enchentes no bairro.

O vereador Professor Os-
valdo, em várias oportunidades 
anteriores, pediu à Secretaria 
de Obras e Serviços, uma res-
posta com a data e a previsão 
do início das obras. “Visto que 
agora já se iniciaram as fortes 
chuvas e, sempre ocorrem os 
alagamentos das casas que 
fi cam na parte baixa, pedimos 
uma solução rápida em prol dos 
moradores desta rua afetada”, 
fi naliza o vereador.

Roderley Miotto 
cobra limpeza de 
bueiros nas ruas do 
Crispim e Santana

COM A ÉPOCA DAS CHUVAS, OS BUEIROS 
ENTUPIDOS E OBSTRUÍDOS CAUSAM PROBLEMAS

AOS MORADORES COM ENCHENTES E
ALAGAMENTOS, TRAZENDO PREJUÍZO À POPULAÇÃO

taca Roderley Miotto.
O vereador diz que o 

problema continua e até o 
momento os bueiros ainda 
não foram limpos.

Coleta de sangue
em Moreira César
Membro da Comissão 

de Saúde na Câmara, atu-
ante no que diz respeito 
a Saúde na cidade, o ve-
reador Roderley Miotto 
vem trabalhando junto 
ao prefeito e a Secretária 
de Saúde para que seja 
implantado a coleta de 
sangue  no  Dis t r i to  de 
Moreira César. 

“O Distrito possui mui-
tos bairros, é desumano os 
moradores terem que sair 
de suas residências em 
jejum e enfrentar às vezes 
dois ônibus para ir até o 
centro fazer a coleta”.

O vereador diz que no 
Cisas e na UBS recém-i-
naugurada no bairro Terra 
dos Ipês II têm espaço 
físico que pode realizar 
es te  se rv iço ,  t razendo 
mais conforto para a po-
pulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

     DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.11.2015.
Às quinze horas do dia dezenove de novembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.11.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, por votação unânime: 1-0207/15 Juarez Pereira e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0201/15 Jair Marcelo Lemes, 1-0204/15 Denise Domingos 
Leal, 1-0210/15 Fabio Pereira Bento Lopes Guedes e 1-0213/15 Mauro Duarte. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0230/15 Tatiana 
Puppio Querido e 1-0233/15 Walter José Chipoletti Picca. III – EXPEDIENTE: Ofício 055/15-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.11.2015.

Às nove horas do dia vinte de novembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.11.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0112/15 Thiago Edson Magdalena Martins, 1-0196/15 
José de Moura e 1-0199/15 Clebio Rodrigues da Silva. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva 
Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0216/15 João Barbosa, 1-0219/15 Juliana Antunes 
da Costa, 1-0222/15 Benedito Francisco Rosa Filho e 1-0225/15 Paulo Roberto Machado. III– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0236/15 
Diego Luiz de Oliveira e 1-0239/15 José Carlos Nunes da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 45.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.12.2015.

Às quinze horas do dia primeiro de dezembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realizada em 24.11.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0184/15 Marcelo Pereira Tineo, 1-0208/15 
Solange Sayoko Hirose Bamber e 1-0217/15 Denise Barbosa da Silveira e Silva. INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0202/15 José Amenor de Freita, 1-0205/15 Maria Rosemeire Gouvea de 
Almeida, 1-0211/15 Mara Cristina Bicudo de Souza, 1-0214/15 Gabriel Santos Fonseca, 1-0220/15 
José Setubal Bezerra, 1-0223/15 Wellington Alves Mazo da Silva, 1-0226/15 Carolina Pereira 
Gonçalves Pinto, 1-0229/15 Elza Dias da Costa, 1-0238/15 Marcos Rodrigues da Silva, 1-0241/15 
Jorge Aparecido da Silva e 1-0244/15 José Mario Soares de Souza. II – RELATOR: Sr. Tarcísio 
José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0237/15 Marcos Rodrigues 
da Silva, 1-0240/15 Emerson Vizzotto de Barros e 1-0246/15 Tania Regina da C. Camilo Rodrigues 
D. Costa. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0251/15 Tiesco Afonso Moreira dos Santos e 1-0254/15 Alexandre Florentino de Melo. 
IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0163/15 Margareth Silva Torres, 1-0190/15 Andrea 
Cristina Prates e 1-0133/15 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para julgamento em 2ª 
instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 45.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.12.2015.

Às quinze horas do dia três de dezembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 45.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 01.12.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0235/15 Caetano Viana de Jesus, 1-0247/15 Jadir Carlos dos Santos e 1-0250/15 
Walter José Chipoletti Picca. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos 
Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0232/15 Jacinto Avelino Pimentel Filho 
e 1-0249/15 José Coelho Pamplona Junior.III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0248/15 Angela Maria Costa.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.12.2015.

Às quinze horas do dia nove de dezembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 45.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
03.12.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0252/15 Cinthia da 
Silva Dato e 1-0255/15 Pedro de Camargo. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0257/15 Ivani Aparecida Marcondes Alves dos Santos. III 
– EXPEDIENTE: Ofício 058/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 09  de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.12.2015.
Às quinze horas do dia dez de dezembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.12.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0193/15 Rannyere de Paula Ferreira. II – RELATOR: 
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0108/15 Silvia 
Teixeira Vasques. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0263/15 Mariana Prado Freire. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 208/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 208/15, que cuida de “contratação de empresa 
especializada com fornecimento de material para prestação de serviços de treinamento de oficinas 
artesanais, dança/lazer, beleza/estética e modalidades esportivas recreativas para atender os 
programas: “Nosso Bairro”, “Oficinas de Bairros”, “Crescendo com Esporte”, “Escola da Beleza”, 
“Ative Idade”, “Cerâmica”, “Mãos Amigas”, “Escola da Moda”, “Bordadeira do Araretama”, “Lãs 
e Linhas” e “Pinda Consciente”, dentro do município  de Pindamonhangaba, pelo período de 12 
meses”, a Autoridade Superior, com base nas manifestações técnicas da Secretaria de Governo e 
Integração, Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria de Saúde e Assistência Social e 
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dá provimento ao recurso interposto pelas empresas 
Entek Cursos Livres S/C Ltda (processo externo 24523/2015), e MLD Cursos e Treinamentos Ltda. 
ME (processo externo 24500/2015), mantendo assim habilitação nos itens: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e inabilitação nos itens: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 da empresa ADPL Associação de Promoção do Desenvolvimento Local, 
e assim  HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes 
– valor unitário em R$): ADPL ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
(26-30,00; 27-26,50; 28-25,50; 
29-31,20; 30-31,20; 31-31,20; 32-31,20; 33-30,30; 34-32,00; 35-30,30; 36-31,20; 37-36,00; 38-
44,50; 39-44,70); MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA EPP (01-41,90; 07-38,90; 10-37,90; 
25-44,00); ENTEK CURSOS LIVRES LTDA (13-55,40; 24-44,95); serão analisados posteriormente 
os itens: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 283/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 283/15, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para fornecimento de galerias celulares pré-moldadas de concreto armado (aduelas), conforme 
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, por um período de 12 meses”, a Autoridade 
Superior, ante a manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento à interposição 
de recurso manifestado em ata e no processo externo 34339/2015 pela empresa Fermix Indústria 
e Comércio Ltda, mantendo o resultado do certame inalterado, e assim  HOMOLOGA e adjudica o 
procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em R$): OLIVIAL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (01-1.756,00; 02-3.155,00).
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 285/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 285/15, que cuida de “aquisição de medicamentos”, a 
Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes – valor 
unitário em R$): AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (60-0,2100; 86-1,6900; 90-
1,3900; 99-1,3900); CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA (24-0,0444; 41-0,2350; 
51-22,2500; 53-0,3660; 59-0,0900; 78-2,8490; 81-0,1700; 89-0,9900; 90-0,0313; 103-4,9000); 
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (31-2,3750; 68-0,9500; 69-0,7000); 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (04-0,6000; 07-0,0740; 10-0,6860; 11-1,7000; 14-
0,3470; 15-0,0440; 16-0,0395; 17-0,1237; 20-1,7000; 22-0,0550; 23-0,9800; 30-1,4000; 36-0,4500; 
45-2,0500; 47-0,2700; 55-0,5190; 57-0,1260; 63-0,1200; 71-0,0445; 72-0,0980; 74-0,1100; 76-
0,4400; 80-0,4500; 84-2,4000; 85-0,1100; 88-0,1500); DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 
(09-0,0332; 12-0,1900; 13-0,0400; 19-0,0400; 34-0,1700; 
38-0,1400; 58-0,1188; 92-0,1200; 97-0,6800; 98-0,2000); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (05-0,3250; 06-7,3370; 27-10,5900; 35-0,0500; 39-
0,1280; 43-0,0500; 50-0,8200; 56-0,7900; 62-5,6600; 79-0,2000; 82-0,1800; 94-0,9700); GEOLAB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A (25-0,2200; 106-0,2200); INTERLAB FARMACEUTICO LTDA 
(32-21,9000; 40-0,0900; 42-13,2000; 44-11,0000; 48-0,5240; 52-0,4750; 54-0,7230; 70-0,4200; 
104-0,7100); MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (08-1,4000; 33-7,9992; 46-0,1098; 
67-9,8300; 83-1,2800); PRATI DONADUZZI & CIA LTDA(01-0,0300; 03-1,8500; 18-0,0290; 21-
0,1089; 26-0,9700; 28-0,3430; 29-0,0950; 37-0,9100; 49-0,4350; 61-0,6600; 65-0,0330; 73-4,3900; 
75-1,6500; 93-1,0000; 95-0,0534; 96-0,0594; 100-0,2500; 101-0,2772; 105-0,1250); VOLPI 
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA (64-0,7800); ITENS IMPROSPEROS (02, 66, 77, 87, 102).
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2015.
 
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 308/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 308/15, que cuida de “aquisição de materiais odontológicos”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro no procedimento licitatório supra, 
em favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em R$): ALEXANDRE A DE SOUZA ME (07-49,24; 
15-33,10; 20-79,99; 23-26,90; 24-50,49; 25-3,57; 27-3,40; 29-12,49; 30-12,49); DENTAL MED SUL 
ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA (13-6,65; 18-40,68; 31-12,36; 32-12,36; 33-12,36; 34-12,36; 
35-12,36); E C DOS SANTOS COMERCIAL ME (01-5,80; 02-105,00; 03-24,20; 05*39,60; 09-49,23; 
10-53,50; 11-46,75; 12-205,80; 14-54,35; 16-6,33; 17-6,33; 19-47,15; 21-55,60; 22-55,60; 26-8,00; 
28-8,00); ITENS FRACASSADOS: 04, 06, 08.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 311/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 311/15, que cuida de “aquisição de café em pó e açúcar 
refinado pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do 
pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em 
R$): NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (01- 2,32; 02-4,94).
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 322/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 322/15, que cuida de “contratação de empresa especializada 
em instalação de condicionadores e cortina de ar pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa 
(itens/lotes – valor unitário em R$): ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA EPP 
(01-475,00; 02-574,00; 03-710,00; 04-889,00; 05-1.182,00); item impróspero: 06.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 331/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 331/15, que cuida de “aquisição de água mineral 
acondicionada em garrafões, garrafas e copos para a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em R$): MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE 
ME (01-7,30; 02-1,00; 03-1,45; 04-24,00).
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 332/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 332/15, que cuida de “aquisição de emulsão asfáltica 
RL – 1C a ser utilizada em diversas obras pela usina de asfalto, conforme solicitado pelo 
Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em R$): CBB 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA (01- 1.785,00).
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LICITAÇÕES FRACASSADAS/DESERTAS

PREGÃO Nº. 228/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 228/15, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de sistema de biblioteca para gerenciamento 
para gerenciamento das 07 bibliotecas municipais de Pindamonhangaba”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, considera a presente licitação 
FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2015.

PREGÃO Nº. 292/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 292/15, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para disponibilizar profissional especializado em oftalmologia 
para realização de consultas pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior, 
com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao 
recurso interposto pela empresa Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda. (processo 
externo 35274/2015), mantendo sua inabilitação, e considera a presente licitação 
FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 309/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 309/15, que cuida de “aquisição de 
medicamento controlado para atender pacientes do CAPS por um período de 12 
meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, considera a 
presente licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2015.

PREGÃO Nº. 316/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 316/15, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de vidraçaria, incluindo material e mão de 
obra”, a Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, considera a presente 
licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.

PREGÃO Nº. 317/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 317/15, que cuida de “aquisição de cestas 
complementares de alimentação”, a Autoridade Superior, face à manifestação do 
pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 330/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 330/15, que cuida de “contratação de 
empresa para prestação de serviços de copias para Secretaria de Planejamento”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA.
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2015.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

P O R T A R I A Nº 54/ 2015
Designar o servidor Robson Luis Monteiro para o emprego de Diretor de Administração
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º – Designar o servidor ROBSON LUIS MONTEIRO, Chefe de Comunicação para o
emprego em comissão de Diretor de Administração da Câmara de Pindamonhangaba, em
substituição ao Senhor Marcelo Heleodoro da Silva, durante seu período de férias, de 04 a 23 de
janeiro de 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO 
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Publicada no D A.

Edital de Citação, com Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0000653-74.2013.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Serpa & Serpa Policar Ltda, CNPJ 96.687.249/0001-96, na pessoa de seu 
representante legal, que RCG Indústria Metallúrgica Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento 
de R$ 8.356,85 (set/2015), acrescidos de juros e correção monetária; referente as duplicatas nºs 239936A, 
239936B e 239936C, no valor total de R$ 5.299,99, vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após os 30 (TRINTA) dias supra, pague 
o valor supra devidamente corrigido, que à tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, 
sob pena de conversão do mandado de citação em execução. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de dezembro de 2015
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Tribuna do Norte
história

pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos 
(1922), Athayde Marcondes re-
gistra que o Éden era a denomi-
nação de um grande pavilhão 
situado na praça Monsenhor 
Marcondes, inaugurado em 
30 de dezembro de 1909. “Era 
bastante tosco, sem conforto 
nenhum, mas seu próprio o tor-
nou mais confortável e elegante. 
Mandou ladrilhá-lo, construiu 
camarotes, substituiu bancos e 
cadeiras toscas por outras en-
vernizadas”.

Era propriedade de Antônio 
Alves Moutinho. Foi construí-
do no teatro onde antes existia 
o prédio do Teatro Municipal de 
Pinda. Sua localização, de acor-
do com diversos autores sobre 
o assunto, devia ser onde agora 
se encontra a Caixa Econômica 
Federal.

O cronista Jannart Moutinho 
Ribeiro, autor de artigos sobre 
o Éden Cinema nas edições de 
9/5, 30/5, 6/6 e 20/6 de 1971 
do jornal Tribuna do Norte, 
relembra que em palestra pro-
ferida na Câmara Municipal, 
dia 23/11/1965, o jornalista 
Pedro Silva Júnior assim se re-
feriu àquela casa de espetácu-
los: “em 1909, Antônio Alves 
Moutinho instalou um cinema 
em uma velha casa ligada ao so-
brado Lemes Sobrinho e que to-
mou o nome de Cine Pindense. 
Tempos depois, seu Moutinho 
adquiriu um vasto terreno de 
esquina, início da avenida Tibi-
riçá, onde construiu um grande 
prédio, estilo barracão, e para 
lá transferiu o seu cinema já 
com o sugestivo título de Éden 
Cinema, tendo admitido como 
sócio o José Monteiro Salgado, 
conhecido por Zequinha do Mi-
narete”.

Moacyr de Almeida (1920-
2006) em seu livro Cada Caso 
um Causo (Editora Stiliano, Lo-
rena-SP, 1999, conta que José 
Monteiro Salgado foi o primei-
ro dono, tendo mais tarde como 
sócio o dr. Benjamin Pinheiro, 
passando depois a José Mon-
teiro Salgado e, finalmente, seu 
último dono foi o seu herdeiro, 
José Monteiro Salgado Filho.

Explica Moacyr que o apeli-
do “Zequinha Minarete”, José 
Monteiro Salgado adquiriu 
quando foi redator, revisor e 
impressor do jornal “O Mina-
rete”. Este órgão de imprensa 
foi criado por Benjamin Pi-
nheiro, em 1903, para fazer 
oposição à política municipal e 
sua campanha eleitoral e  nele 
o incomparável Monteiro Lo-
bato escreveu sob vários pseu-
dônimos.   
Lembranças do Cine Éden

Segundo Jannart Moutinho, 
“quando se adentrava o salão, 
via-se, à direita, o café, à esquer-
da, encostada à parede, como se 
fosse meia gaiola, muito alta e de 
madeira torneada, a bilheteria. 
Ao lado desta, tinha uma porta 
pela qual, através de estreita es-
cadinha, chegava-se à cabine de 
projeção. Outra porta levava aos 
camarotes, que corriam à meia 
altura, pelas duas longas pare-
des laterais da plateia”.

Recordações de antigos 
cinemas de Pindamonhangaba

(1)

Os filmes eram anunciados em cartaz posicionado na calçada da praça Monsenhor 
Marcondes. Segundo o autor Moacyr de Almeida (Cada Caso um Causo - Stiliano, Lorena-
SP, 1999) o  painel era pintado pelo letrista conhecido por ‘Meia Lua’ e a programação 
também era divulgada em panfletos distribuídos pelo popular ‘Mané Pio’ 

Já o inesquecível Moacyr 
de Almeida conta que era uma 
construção simples, cober-
ta com folhas de zinco e fazia 
muito barulho por ocasião das 
chuvas fortes. A sala de espe-
táculos era dividida em três 
partes: a geral, que ficava na 
frente, separada da plateia por 
uma grade de ferro, e frequen-
tada pela camada mais humil-
de; a plateia, ou cadeiras, era 
frequentada por pessoas dife-
renciadas e não se permitia a 
entrada de cavalheiros sem pa-
letó; os camarotes, que ficavam 
no alto, suspensos por colunas 
de madeira que contornavam o 
recinto em forma de ‘u’, eram 
reservados aos frequentadores 
habituais, pessoas importantes 
da cidade que compravam o in-
gresso para o ano inteiro. Para 
estes, a entrada era separada e 
não havia porteiro.

“Só havia uma máquina 
projetora. Quando terminava 
um rolo acendiam-se as luzes, 
havia um pequeno intervalo. 
Era quando os meninos circu-
lavam pela plateia, vendendo 
balas”, recorda Jannart em sua 
crônica. 

Vasco César Pestana, na 
edição de 29/1/1983 do jornal 
Tribuna do Norte, conta que 
“geralmente eram exibidos 
dois filmes e entre um e o outro 
havia intervalo de meia hora 
mais ou menos, era quando as 
pessoas iam tomar café no bar 
do saguão do cinema, ou até a 
barraca de Nhá Rita, que fazia 
excelentes bolos fritos”.

Entre as lembranças outro 
fato pitoresco refere-se a exis-
tência de uma estridente cam-
painha usada para anunciar 
o início dos filmes. O som era 
ouvido por toda a praça Mon-
senhor Marcondes e ruas pró-
ximas. Na recordação de Vasco 
César Pestana, “quando a cam-
painha  parava de tocar, pos-
santes bombas lavavam o pano 
da tela”.

Para Jannart, “era uma de-
lícia o esguichar da tela com 

anúncio do Passado

Ainda como casa de apresentações, 
de acordo com anúncio publicado na 
edição da Tribuna de 21/9/1921, o 
local foi palco de uma conferência 

histórica. Em 28 de setembro de 1921, recebeu 
o dramaturgo, poeta, contista, romancista, 
cronista, ensaísta e jornalista Menotti del 
Pichia. O literato, no ano seguinte à visita a 
Pindamonhangaba, atuaria na linha de frente 
do movimento e da organização da Semana de 
Arte Moderna de 1922

Bico de pena de Renato G. San Martin

uma vastíssima seringa cheia 
de água para emprestar mais 
luminosidade ao pano e nitidez 
à imagem ali projetada. Quem 
o fazia, de tempos em tempos, 
durante o transcorrer do espe-
táculo, era um tal de Zé Portu-
guês”.

Nos primeiros anos de exis-
tência do Éden, a Corporação 
Musical Euterpe se apresenta-
va em frente ao cinema e depois 
que começava o filme, junto à 
plateia, acompanhando o de-
senrolar das fitas. Mais tarde, 
formou-se um conjunto com os 
bons músicos da cidade para 
executar essa atividade nos 
tempos do filme mudo.

Jannart recorda em suas crô-
nicas sobre o velho Éden filmes 
inesquecíveis ali exibidos, tais 
como: Luzes da Cidade, Tem-
pos Modernos, Robin Hood, 
O Ladrão de Bagdá, A Marca 
do Zorro, Dom “Q”, O Filho do 
Zorro, O Médico e o Monstro, 

Ben Hur, O Sheik, Nosferatu, 
Sangue e Areia, Beau Geste, O 
Vampiro de Dusseldorf, Ana 
Bolena, Amores de Faraó, Os 
Miseráveis, Dr. Fausto, Nero, 
Cabíria, O Gabinete do Dr. Ca-
legari, etc.

As fitas em série também são 
citadas por Jannart Moutinho: 
“havia fitas com até quinze epi-
sódios, sempre interrompidos 

com cenas perigosas, nas quais 
o mocinho e a mocinha corriam 
perigo. Que acontecerá a Fu-
lano? Ele se salvará? Volte na 
próxima semana!!! E a gente, 
chovesse canivete aberto, vol-
tava. E voltava numa excitação 
desgracenta da vida. Que bons 
tempos não voltam mais...”

Casa de espetáculos
Quando Athayde ressalta 

que, apesar de não ter acústica 
o Cine Éden era local de apre-
sentações de algumas compa-
nhias, revela que o cinema era 
também teatro. Jannart recor-
da que “por volta de mil nove-
centos e trinta e poucos ali se 
exibiu uma trupe que tinha de 
tudo, palhaços, anões, mágicos 
e dramalhões, e também uma 
companhia de cossacos que fez 
estrondoso sucesso e foi motivo 
de piadas sem fim”.

Há também recordações 
que durante o carnaval eram 
suspensas as sessões cinema-
tográficas para a realização de 
bailes e folguedos dos mais ani-
mados, “com ruidosas batalhas 
de confete e serpentina, coisa 
que ia madrugada afora”. Esse 
fato também é relembrado em 
crônica de Eloyna Salgado Ri-
beiro com o título Cine Éden, 
na obra A Vida nos Balcões da 
Velha Pindamonhangaba (Grá-
fica Ativa, Taubaté, 1997). 

O Cine Éden funcionou até 
o início dos anos 40, sendo seu 
sucessor o Cine Brasil.

Arquivo TN

Altair Fernades Carvalho




