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Festival de Marchinhas já 
tem selecionados deste ano

‘Força-tarefa’ para limpeza 
na cidade inicia pelo Castolira

PINDA REALIZA 
PENEIRA DE FUTSAL 
SUB 20

Os jovens interessados em fazer 
parte da equipe sub 20 de futsal de 
Pindamonhangaba devem passar 
por uma ‘peneira’ da modalidade, 
nesta quarta-feira (20), às 19 horas, 
no ginásio do Alto Tabaú.

GINÁSIO DE ESPORTES 
DO CIDADE NOVA 
RECEBE MELHORIAS

O ginásio de esportes do Cida-
de Nova está recebendo serviços 
de melhorias, como a reforma e 
reforço na grade de proteção da 
quadra. O objetivo é dar mais se-
gurança e condições de práticas 
de atividades a0s cerca de 450 
alunos que utilizam a quadra em 
modalidades coletivas, além da 
comunidade.

RECADASTRAMENTO PARA 
ISENÇÃO DE PEDÁGIO 
TERMINA NESTE MÊS

PALACETES HISTÓRICOS 
SOMAM MAIS DE 30 MIL 
VISITANTES EM 2015

O nome das 22 compo-
sições selecionadas para 
a nona edição do Festival 
de Marchinhas Carnava-
lescas “Walter Leme” foi 
revelado pela comissão or-
ganizadora do evento. De 
acordo com o Departamen-
to de Cultura da Prefeitu-
ra, serão 16 marchinhas 
compostas por pessoas de 
Pindamonhangaba e seis 
representando outras cida-
des, dentre elas Aparecida, 
São Paulo, Fortaleza-CE e 
Rio de Janeiro.

A região do Castolira foi a primeira a receber serviços de limpeza de vegetação e entulho 
realizados pela força-tarefa criada pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Os trabalhos pelo 
bairro iniciaram na segunda-feira (18) e têm o objetivo de manter a cidade limpa e acabar 
com acúmulo de água e pontos que podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti - 
o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.
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O corpo do major reforma-
do Ubirajara Jaccino, o ‘Seo 
Bira’, que faleceu na segunda-
feira (18), aos 77 anos, está 
sendo velado no velório Se-
solupi e será sepultado nesta 
terça-feira (19), às 10 horas, 
no cemitério Memorial da Paz.

Ex-diretor da Ferroviária, 
fanático pelo Santos e, prin-
cipalmente, pela Beija-Flor de 
Nilópolis, ‘Seo Bira’ foi um dos 
carnavalescos mais populares 
da região, e por muitos anos 
desfi lou vestido de noiva no 
Bloco das Dondocas.

CARNAVAL DE 
LUTO: MAJOR 
BIRA MORRE 
AOS 77 ANOS

O tradicional Festival de Marchinhas será realizado a partir do dia 27 de janeiro no Largo do Quartel 

Equipe da Prefeitura 
está contando com 

apoio do Exército para 
os serviços
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Altair FernandesREGISTRo CUlTURal

Antigamente, as pessoas acreditavam que 
ter um plano de saúde era sinônimo de 
garantia de qualidade no atendimento. 

Bom, isso faz muito tempo.
Nos últimos anos, os planos de saúde, junta-

mente com as operadores de telefonia/telecomuni-
cações e as instituições financeiras, lideram o triste 
ranking das reclamações de abusos cometidos con-
tra o consumidor em instituições como o Procon, 
por exemplo.

A respeito dos planos de saúde, as queixas são as 
mais variadas possíveis, de reajuste abusivo das ta-
rifas a descumprimento do contrato e ausência de 
serviços que deveriam ser oferecidos etc.

Para amenizar a guerra entre consumidores e 
planos de saúde, a ANS - Agência Nacional de Saú-
de Suplementar – criou novas regras com o obje-
tivo de melhorar o atendimento prestado pelas 
operadoras do segmento aos beneficiários nas soli-
citações de procedimentos e serviços de cobertura 
assistencial. As medidas entrarão em vigor no dia 
15 de maio.

As regras estabelecem prazos para a prestação 
de informações ao consumidor, disciplinando e 
qualificando o atendimento, e obrigam as operado-
ras a disponibilizar canais de contato presencial e 
telefônico.

A resolução diz que, quando demandadas, as 
operadoras devem prestar imediatamente aos seus 
beneficiários as informações e orientações sobre 
o procedimento ou serviço assistencial solicitado, 
esclarecendo se há cobertura prevista no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no 
contrato.

Também estabelece a implantação de unidade 
para atendimento presencial funcionando em ho-
rário comercial durante os dias úteis nas capitais 
dos estados ou regiões de maior atuação dos pla-
nos, exceto para as operadoras de pequeno porte, 
as exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e 
autogestões.

As empresas de grande porte também terão que 
oferecer atendimento telefônico ao consumidor 
durante 24 horas, sete dias por semana, e as de 
médio e pequeno porte, as exclusivamente odonto-
lógicas e filantrópicas deverão ter canal telefônico 
para atendimento em horário comercial nos dias 
úteis. Para assegurar o atendimento aos casos de 
urgência e emergência, todas as operadoras deve-
rão disponibilizar atendimento telefônico 24 horas, 
todos os dias da semana.

A resolução ainda exige que sempre que houver 
a apresentação de solicitação de procedimento e/
ou serviço de cobertura assistencial pelo benefici-
ário, independentemente do canal pelo qual seja 
realizado ou qual seja sua finalidade, deverá ser 
fornecido número de protocolo no início do atendi-
mento ou logo que o atendente identifique tratar-se 
de demanda que envolva cobertura assistencial.

Além dessas exigências, as novas regras ainda 
abrangem outros desafios às operadoras, como 
prazo de resposta para solicitações e acesso aos da-
dos.

Em caso de descumprimento das regras previs-
tas na resolução normativa, a operadora está sujei-
ta a multa de R$ 30 mil. Caso a infração venha a se 
configurar em negativa de cobertura, a operadora 
também estará sujeita a multa – neste caso, os va-
lores vão de R$ 80 mil a R$ 100 mil.

Mas, independentemente do valor, o que o con-
sumidor quer é respeito. A saúde é o bem mais pre-
cioso que temos, e os planos devem ter a sensibili-
dade de compreender que ‘ninguém adoece porque 
quer’.

De qualquer modo, vale um elogio ao Governo e 
à ANS nos últimos anos, pois estão cada vez mais 
rigorosos com os planos – um sinal de quem ainda 
é possível ter esperança na concepção e execução 
das regras no país.

Acesso à informação

Planos de saúde deverão 
ser mais claros com clientes

aPL e o carnaval
Plenárias solenes da aPL - 2016

XXii JUVEnTRoVa - (REgULamEnTo 2016)

Iniciando o biê-
nio 2016/2017 sob a 
presidência de Eli-
sabete Guimarães, 
a  APL – Academia 
Pindamonhanga-
bense de Letras, 
programou para o 
dia 29 deste mês 
uma  reunião sole-
ne  com o tema car-
naval. O objetivo é 
participar dos ‘fes-
tejos de momo’ com 
um evento cultural 
alusivo. Destaque 
para a participa-
ção da professora 
de corpo do Curso 
de Artes Cênicas 
da Fasc- Faculdade 
Santa Cecília, Ruth 
Eliana Santos. O 
evento reunirá os 
acadêmicos no Pa-
lacete 10 de Julho, 
sede do Centro de 
Memória Barão Ho-
mem de Mello.

Professora Ruth Eliana 
animará reunião da APL 
comemorativa  ao carnaval   

Levando em conta as ex-
ceções motivadas por moti-
vos de força maior, normal-
mente as plenárias solenes 
da APL são realizadas toda 
última sexta-feira do mês 
com a presença de acadê-
micos, convidados, sendo 
um evento aberto à popula-
ção interessada em cultura, 
arte e educação. As reuniões 
deste ano deverão acontecer 
no Palacete 10 de Julho, de-
pendendo da autorização da 
Administração Municipal, 
que por intermédio de seus 
departamentos têm dire-
cionado importante apoio à 

Academia de Letras do mu-
nicípio. Considerando feria-
dos municipais, estaduais e 
federais, a diretoria da APL 
agendou as seguintes datas:     
- 29 de janeiro (só com os 
acadêmicos)
- 26 de fevereiro
- 18 de março
- 29 de abril
- 20 de maio
- 24 de junho
- 26 de agosto
- 30 de setembro
- 21 de outubro
- 25 de novembro
- 16 de dezembro (aniversá-
rio da APL)

Trova é uma composição 
poética de sentido completo, 
composta de quatro versos 
(linhas) de sete sílabas (poéti-
cas), rimando o 1º com o 3º e 
o 2º com o 4º. a trova expres-
sa um pensamento (lírico, filo-
sófico ou humorístico) ou uma 
descrição.

o Juventrova – concurso 
estudantil de trovas destinado 
às redes pública e particular, 
alunos     do Ensino Fundamen-
tal (6º ao 9º anos) ao 3º ano 
do Curso médio, este ano terá 
como tema a palavra respeito.

Cada estudante poderá 
concorrer com até 3 (três) 
trovas, de sua autoria, pre-
viamente selecionadas por 
seus professores. os tra-
balhos devem ser digitados 
em uma folha na qual deve 
conter os seguintes dados 
(obrigatórios e sob pena de 
eliminação por não cumpri-
mento): nome e sobreno-
me do aluno autor da trova 
(embaixo da trova), esco-
la, série, nome completo 
do professor  e (se tiver) 
e-mail da escola para que 

seja agilizada a remessa 
do resultado do concurso.  
os trabalhos enviados sem 
a observância aos dados 
mencionados não poderão 
concorrer.

as trovas devem ser en-
viadas impreterivelmente 
até o dia 20 de maio para 
o jornal Tribuna do norte: 
Praça barão do Rio branco, 
25 – centro - CEP 12400-
280 – a/C de altair Fernan-
des ou para o e-mail altairfer-
nandescarvalho@gmail.com.

os autores das melhores 

trovas serão premiados em 
evento comemorativo ao ani-
versário da emancipação polí-
tico e administrativa de Pinda-
monhangaba (aniversário da 
cidade).  REaLiZaÇÃo:
UbT – Pindamonhangaba 
(União brasileira de Trovado-
res)
Prefeitura municipal  (Secre-
taria de Educação e Cultura/
departamento de Educação 
e Cultura/biblioteca Vereador 
Rômulo Campos d’arace)
Fundação dr. João Romeiro - 
Jornal Tribuna do norte

Plenárias solenes são abertas ao público

Arquivo pessoal

Arquivo TN

Salesianos abre inscrições 
para semana de recreação 

O Instituto Salesia-
nos de Pindamonhan-
gaba abriu inscrição 
para a Faislândia – Co-
lônia de Férias 2016, 
pela qual crianças de 
seis a 14 anos podem 
participar de atividades 
recreativas e esportivas. 
A ação social acontece 
de quarta-feira (20) a 27 
de janeiro, das 14 às 17 
horas e será na unidade 
dos Salesianos.

O cadastro pode ser 
feita na portaria da igre-
ja do Salesianos com 
a cópia da certidão de 
nascimento ou RG da 
criança e um compro-
vante de endereço. Se 
possível, levar 10 lati-
nhas de alumínio amas-
sadas para a campanha 
da reciclagem. 

A instituição está lo-
calizada rua São João 
Bosco, 727, (ao lado 

da unidade do Corpo 
de Bombeiros). Infor-

mações pelo fone: (12) 
3643-2239. 

bandas mika 7, bala e Panela tocam 
no baile do hawaii do Paineiras

A venda dos ingressos “Uma 
Noite no Hawaii – A Festa” no 
Paineiras Country Club con-
tinuam e já estão no terceiro 
lote a R$ 30. O evento acontece 
neste sábado (23), às 23 horas, 
no clube.

A partir de sexta-feira (22) 

as vendas passarão para o quar-
to lote para os não sócios, já os 
sócios terão entrada gratuita. 
Os convites podem ser compra-
dos no clube ou na Neto Jeans, 
Ferrara, Aerofisic, Splash Gift 
Store (shopping), Lara Bebidas 
e Vilarejo Pizzaria (Taubaté). As 

reservas de mesas serão realiza-
das apenas secretaria do clube.

Assim como nos anos an-
teriores haverá decorações 
havaianas como mesa de 
frutas, área vip, samba en-
redo,DJs e as bandas Mika 7, 
Bala e Panela.
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cidade 
Ginásio de esportes recebe melhorias

O ginásio de esportes do 
bairro Cidade Nova está rece-
bendo melhorias. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba iniciou a 
reforma da grade de proteção da 
quadra no dia 7. A Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer in-
forma que a grade também será 
reforçada com barras de ferro.

A manutenção dos espaços 
esportivos tem o objetivo de dar 
mais segurança e condições de 
práticas de atividades. O local 
atende em torno de 450 alunos 
em modalidades coletivas du-
rante o dia. No período noturno, 
a quadra está disponível à co-
munidade.

O ginásio de esportes do Ci-
dade Nova também oferece au-
las de natação para adultos e 
crianças, e hidroginástica para 
as pessoas acima de 18 anos.

Os interessados em praticar 
alguma modalidade esporti-
va ou aquática podem ir à se-
cretaria do ginásio, com cópia 
e originais de documento de 
identificação com foto, com-
provante de endereço e duas 
fotos 3x4.

Recadastramento para isenção de pedágio termina neste mês
As pessoas que utilizam a es-

trada do Atanázio, e possuem 
vínculo com o município, têm 
até o dia 29 deste mês para so-
licitar a isenção do pedágio. O 
recadastramento para conces-
são do benefício teve início no 
dia 4. É necessário ir ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura ou à 
Subprefeitura de Moreira César 
para dar entrada no pedido.

A isenção do pedágio da es-
trada do Atanázio é concedida 
às pessoas que estudam ou tra-
balham em Pindamonhangaba 
e têm o veículo licenciado em 
outra cidade. A Prefeitura alerta 
que a partir do primeiro dia de 
fevereiro, quem não tiver feito o 
recadastramento, terá a isenção 

suspensa.
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; CNH - Carteira Nacional de 
habilitação; comprovante de en-
dereço (máximo mês anterior); 
CTPS - Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e declaração 
do RH da empresa.

No caso de estudantes, é pre-
ciso apresentar cópias do licen-
ciamento do veículo no próprio 
nome, ou da esposa (o) com a 
certidão de casamento, ou docu-
mentação do automóvel no nome 
dos pais, com autorização de fir-

ma reconhecida; Carteira Nacio-
nal de Habilitação; comprovante 
de endereço com data de dezem-
bro; e declaração de matrícula da 
instituição de ensino.

Policiais militares, policiais 
federais, integrantes do Corpo 
de Bombeiros e das Forças Ar-
madas devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento do ve-
ículo em seu nome ou em nome 
do esposo (a) com a certidão de 
casamento; Carteira Nacional 
de Habilitação; comprovante de 
endereço, de dezembro; Cartei-
ra Funcional; e Declaração do 
Batalhão ou Companhia a que 
pertençam.

Guarda Municipal 
realiza apreensão de 
invasores de piscina

 

A equipe da Guarda 
Municipal da Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
alizou a apreensão de sete 
adolescentes que invadi-
ram a piscina do ginásio 
do Cidade Nova. Os pro-
fissionais foram comuni-
cados sobre a invasão e 
compareceram ao local, 
onde também realizaram 
a apreensão de bicicletas 
dos menores.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba oferece aulas 
de natação e hidroginásti-
ca em diversos locais e as 
invasões atrapalham o de-
senvolvimento das aulas, 
além disso, geram custos 
aos cofres públicos, pois, 

os invasores depredam o 
patrimônio público.

A Guarda Municipal 
acionou o Conselho Tu-
telar, realizou a apreen-
são e levou os menores 
ao 3º Distrito Policial. 
Os responsáveis foram 
chamados e receberam 
orientações, alguns foram 
encaminhados a institui-
ções assistenciais para 
menores.

A Prefeitura solicita à 
população que denuncie os 
casos de invasões, pois os 
moradores acabam sendo 
prejudicados pelas ati-
tudes de vândalos. A de-
núncia pode ser feita pelo 
telefone 3648-8315.

Bicicletas dos invasores foram apreendidas e levadas ao 3º DP

A Prefeitura realiza manutenção em todos os espaços esportivos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A isenção de pedágio é concedida aos que estudam e trabalham em Pinda, mas têm 
veículos licenciados em outros municípios
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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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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

D
iv

is
ã

o
 D

e
 C

o
m

u
n

iC
a

ç
ã

o
/C

v
P

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

Vereador Toninho da Farmácia 

Satisfeito com as inú-
meras inaugurações que 
v e m  a c o n t e c e n d o  e m 
nossa cidade,  o 1º  se-
cretár io  da Câmara de 
Pindamonhangaba, vere-
ador Janio Ardito Lerario 
( P S D B )  p a r t i c i p o u  d a 
entrega e inauguração da 
nova UBS (Unidade Bá-
sica de Saúde) no bairro 
Terra dos Ipês II .  

Janio Lerar io  obser-
vou que “esta UBS repre-
senta  um grande avanço 
e crescimento para Terra 
dos Ipês  I I  e  os  demais 
bairros  de Moreira  Cé-
sar” .  Para  e le ,  a  nova 
UBS irá  descentral izar 
o  a t e n d i m e n t o  m é d i -
co aos munícipes  que,  
a tualmente,  ut i l izam os 
serviços da unidade da 
Vila São Benedito. “Com 
c e r t e z a ,  i r á  m e l h o r a r 
m u i t o  o  a t e n d i m e n t o ,  
tão logo a  UBS do Terra 
dos Ipês  I I  possa estar 
f u n c i o n a n d o .  A s  d u a s 
unidades – Vila  São Be-
nedi to  e  Terra  dos Ipês 
I I  –  serão fundamentais 
para  a  melhoria  da qua-
l idade  do  a tendimento  

O vereador Professor 
Eric (PR) e os moradores 
do bairro Laerte Assump-
ção, no Distrito de Moreira 
César, estão comemorando 
mais uma conquista:  a 
entrega do Centro Educa-
cional Municipal do bairro. 
Por meio do requerimento 
nº 121/2013, endereçado 
ao Prefeito, ao Subprefeito 
do Distrito e à Secretaria 
de Obras e Serviços, o 
vereador havia solicitado 
a construção do Centro 
Educacional Municipal,  
sendo que o documento foi 
aprovado no plenário da 
Câmara por unanimidade. 
Ele também é o autor do 
Projeto de Lei nº 173/2014 
que denominou o novo 
Centro de “Fátima Campos 
Resende de Oliveira”. O 
Espaço educacional está 
loca l i zado  na  aven ida 
Manoel Teixeira de Souza, 
501 e tem uma área cons-
truída de 368,30m² com 
dependências para copa, 
área de serviço, vestiário, 
salão principal com palco, 
sala de depósito, arquivo, 
dois sanitários e sala mul-
tiúso e ainda conta com 
estacionamento com piso 
intertravado, iluminação 

O vereador Magrão (PPS) visitou 
na manhã da terça-feira, dia 12, o 
Residencial Pasin. Segundo o par-
lamentar, o asfalto de todas as ruas 
do bairro está em estado precário; a 
área verde localizada entre o Pasin e 
o Mantiqueira, na Rua Polônia, cuja 
manutenção é da responsabilidade 
da Prefeitura encontra-se tomada 
por mato e há ruas sem iluminação 
no bairro.

Ele diz que o Pasin está aban-
donado. “São ruas esburacadas com 
verdadeiras crateras que causam 
transtornos e prejuízos aos morado-
res, com risco ainda de pessoas se 
acidentarem. Andando pelo bairro é 
possível verificar o mato alto, árvores 
precisando ser podadas, ruas com 
postes, mas sem os braços de ilumi-
nação, bueiros com lixo e ruas com 
pontos de alagamentos”, afirmou.

Segundo o vereador Magrão, 
ele vem requerendo todas esses 
serviços ao Executivo desde que 
assumiu o seu mandato. Porém, o 
descaso com o Pasin chegou a um 
estágio insuportável e é preciso 
urgentes providências. “Percorri 
todo o bairro, registrei as crateras no 
asfalto, as ruas com pontos de água 
parada, bueiros cheio de lixo, áreas 
verdes tomadas por mato e postes 
sem lâmpadas. Também, conver-
sei com alguns moradores e todos 
estão insatisfeitos e tristes, pois o 
Pasin está esquecido. Eles dizem 
que há tempos não veem serviços 
de manutenção sendo realizados”, 
enfatizou Magrão.

Moradores reclamaram e o vere-
ador chegou a presenciar a Prefeitura 
tapando alguns buracos com raspa de 
asfalto, mas não adiantou, pois com a 
passagem dos veículos e com a chuva 
já está tudo esburacado novamente.

Magrão destacou, ainda, que a 

Autor do Projeto de Lei 
nº 116/2009, que previa a 
redução de idade de 65 anos 
para 60 anos para isenção da 
tarifa do transporte público 
do município, o vereador 
Toninho da Farmácia (PDT) 
está reiterando sua posição de 
apoio e defendendo a medida 
para benefício dos idosos. 

Na ocasião, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, mas 
vetado pelo prefeito. Diversos 
municípios da região, como 
Taubaté já adotaram esta 
medida, beneficiando uma 
grande parcela da população 
que necessita se deslocar pela 
cidade e, muitas vezes, não 
possui recursos para arcar com 
os custos da passagem.

Toninho da Farmácia vai 
encaminhar novamente ao 
prefeito um requerimento 
solicitando estudos visando 
a implantação da gratuidade 
para pessoas acima de 60 anos. 
“Essa é uma medida que vai 
beneficiar principalmente a 
população mais carente que 
não possui recursos para arcar 
com os custos das passagens 

Toninho da Farmácia 
defende gratuidade no 
transporte coletivo para 
pessoas acima de 60 anos

dos transportes coletivos. 
Contamos com a sensibilidade 
do atual prefeito, no sentido 
de atender esta solicitação tão 
importante para a comuni-
dade de Pindamonhangaba”, 
disse o vereador Toninho da 
Farmácia.

Tarifa do
Transporte Público
O vereador Toninho da 

Farmácia declara seu apoio a 
luta pelo não reajuste da tarifa 
de ônibus em nosso município. 
De acordo com o parlamentar, 
vários municípios da região já 
reajustaram as tarifas e, em 
alguns casos, com valores aci-
ma da inflação. O parlamentar 
solicita ao Prefeito que estude 
uma forma de não penalizar a 
população com um reajuste da 
tarifa de ônibus num momento 
de crise econômica e de altas 
taxas de desemprego. 

Que o vereador Toninho 
da Farmácia é o autor do 

Projeto de Lei nº 116/2009, 
que previa a redução de 
idade de 65 anos para 60 
anos para isenção da tari-
fa do transporte público. 
Na ocasião, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, 

mas vetado pelo prefeito. 

Janio Lerario elogia 
ações do Executivo e Terra 
dos Ipês II ganhou nova 
Unidade Básica de Saúde

No va UBS r e p r e S e N ta U m

g r a N d e ava N ç o e c r e S c i m e N to

pa r a o te r r a d o S ip ê S ii e o S

d e m a i S B a i r r o S d e mo r e i r a cé S a r

médico no Dis t r i to  de 
Moreira  César.

A Unidade Básica de 
Saúde do Terra dos Ipês 
I I  recebeu  o  nome de  
“Benedito Marcelino da 
Silva” e está localizada 
na Alameda das Grevíleas. 
A obra foi uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Gover-
no Federal. A UBS está 
localizada num terreno de 
2.422,44 m² e tem 730,97 
m² de área construída,  
além de estacionamento 
interno. O valor final do 
convênio f icou em R$ 
947.549,36. A UBS conta 
com espaço para sala de 
espera, farmácia, salas de 
inalação, de curativos e de 
procedimentos médicos, 
além de sanitários aces-
síveis e sete consultórios.

Janio Lerario explica 
que a Secretaria de Saúde 
informou que a UBS do 
Terra dos Ipês II contará 
com os serviços de aten-
d imen to  bás ico ,  como 
clínico geral, pediatria, 
ginecologista ,  procedi-
mentos de enfermagem, 
entre outros.

Magrão faz vistoria no Pasin 
e diz que bairro precisa
de melhorias urgentes

“SegUNdo o parlameNtar, Bairro eNcoNtra-Se 
aBaNdoNado e NeceSSita de recapeameNto do

aSfalto, roçameNto e melhoriaS Na ilUmiNação” 

quadra do bairro está abandonada 
precisando urgente de manutenção 
no piso, uma vez que encontra-se 
esfarelando e machucando os jovens 
e crianças que utilizam esse espaço 
de lazer e prática esportiva. 

Outro ponto destacado pelo 
vereador é com relação as obras de 
construção da Praça do Pasin, que 
não se iniciaram até o presente mo-
mento. Ele quer informações sobre 
o motivo de ainda não ter iniciado, 
pois a obra já foi licitada e a empresa 
ganhadora já é conhecida de todos. 
“Agora o que falta para iniciar?”, 
indaga o vereador.

“Vou reiterar novamente reque-
rimentos, pleiteando os serviços de 
melhorias e conto com a Prefei-
tura para realizá-los o mais breve 
possível, pois não dá mais para 
esperar. São serviços essenciais de 
responsabilidade da Prefeitura que 
precisam ser realizados para garantir 
o mínimo de conforto aos nossos 
munícipes e moradores do Pasin”,  
disse o vereador Magrão.

V e r e a d o r  m a g r ã o  e  o  s e n h o r 
expediTo no bairro do pasin

Professor Eric 
participa da entrega 
do Centro Educacional 
no Laerte Assumpção

Novo Órgão deve aBrir eSpaço para

iNformação e lazer aoS moradoreS do 
diStrito de moreira céSar

com postes, muro e grade 
na frente do prédio.

A construção de um 
Centro Educacional Mu-
nicipal  no Residencia l 
Laerte Assumpção trará 
maior entretenimento e 
lazer aos moradores, pois 
o vereador Professor Eric 
v e m  a c o m p a n h a n d o  o  
crescimento expressivo 
da população do bairro e 
tem visto a necessidade de 
um local apropriado para a 
população se reunir.

O vereador Professor 
Eric aproveitou a oportu-
nidade para reforçar o pe-
dido de construção de uma 
Quadra Poliesportiva para 
o bairro, uma vez que ele já 
havia feito esta reivindica-
ção através do requerimento 
nº 128/2013. O vereador 
Professor Eric alegou que 
“o Laerte Assumpção é o 
único bairro do Distrito que 
ainda não conta com esse be-
nefício”. Para o vereador, o 
esporte e o lazer trazem para 
a população uma vida mais 
saudável. “Estamos lutando 
muito para conquistarmos 
melhorias e benefícios para 
o Distrito de Moreira César 
e nossa cidade”, enfatizou 
o vereador Professor Eric.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está 
solicitando ao Prefeito  Vito Ardito Lerario e à Secre-
taria de Obras de Pindamonhangaba que seja feita a 
revitalização completa da Praça Monsenhor Marcondes, 
considerada o “Marco Zero” do município e o cartão 
postal da nossa cidade. O vereador está acompanhando 
os trabalhos e as obras que estão sendo realizadas na 
praça, que merece estar sempre bem cuidada.

Cal agradece também ao deputado federal, Arnaldo 
Faria de Sá (PTB), uma vez que, por meio de uma Emen-
da Parlamentar enviou verba para que seja utilizada na 
troca do piso da praça. O vereador enfatiza que “se que 
se for necessário que se busque mais recursos, através 
de Emendas Parlamentares através de outros deputados 
que foram bem votados em Pindamonhangaba para a 
total revitalização desse importante espaço público e 

comunitário, a Praça Monse-
nhor Marcondes”.

Vereador Cal solicita 
revitalização completa da 
Praça Monsenhor Marcondes

Calçadas
O vereador Cal também está cobrando das autorida-

des municipais, a revitalização das calçadas do centro 
da cidade. Elas se encontram em más condições, difi-
cultando a passagem das pessoas, principalmente de 
crianças e idosos.

O vereador sugere que a Prefeitura promova enten-
dimento com a Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba – ACIP no sentido de que os co-
merciantes e donos de imóveis localizados no centro  
reformem e revitalizem suas calçadas e, em alguns 
pontos específicos, façam o rebaixamento das guias 
visando facilitar a mobilidade das pessoas.

Vereador  cal quer  
a reV iTal ização 
compleTa da 
praça monsenhor 
marcondes, 
considerada o 
“marco zero” de 
pindamonhangaba; 
ele Também acompanha a obra e agradece ao depuTado Federal, 
arnaldo Faria de sá pela emenda parlamenTar em FaVor do munic íp io

O Presidente da Câma-
ra de Pindamonhangaba, 
Vereador Felipe César – 
FC (PMDB) apresentou 
proposta  ao  Execut ivo 
visando a contratação de 
uma empresa especializada 
para análise e estudos, com 
o objetivo de construir o 
segundo anel viário em 
Pindamonhangaba. Ele jus-
tifica que, tendo em vista o 
crescimento do município 
nos últimos anos e o fluxo 
de veículos, há necessidade 
de novas rotas para o con-
torno e o acesso da cidade. 
“Hoje, está mais que prova-
do que o anel viário tirou 
grande parte do trânsito, 
principalmente caminhões 
e carretas, da região central 
da cidade e possibilitou o 
crescimento comercial em 
torno do atual anel viário, 
que atualmente já está 
com um grande fluxo de 
veículos”. Segundo Felipe 
César – FC, “objetivando o 
crescimento da cidade, as-
sim como o Plano Diretor, é 
necessário que sejam inicia-
das as tratativas visando a 
construção do segundo anel 

VEREADOR FELIPE 
CÉSAR - FC REQUER A 
CONSTRUÇÃO DE SEGUNDO 
ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO

creScimeNto de piNdamoNhaNgaBa

NoS últimoS aNoS e a NeceSSidade de 
NovaS rotaS para o coNtorNo e o

aceSSo à cidade São aS jUStificativaS 
do preSideNte da câmara

viário, de modo a circular 
toda a cidade, interligando 
as estradas da nossa região, 
como Via Dutra, Estrada 
Velha Rio-SP e a Floriano 
Rodrigues Pinheiro”.

CAMINHÃO FUMACÊ 
AMPLIA TRABALHO 
O Vereador Felipe César 

– FC (PMDB) enviou ofício 
ao Prefeito, solicitando para 
que o “caminhão fumacê” 
circule por todas as ruas 
de Pindamonhangaba, em 
especial, naquelas em que 
a incidência de proliferação 
do mosquito transmissor 
da dengue seja grande. E 
após todas as solicitações 
do vereador Felipe César, 
o veículo está circulando 
com maior intensidades por 
todas as ruas do município. 
O Presidente da Câmara 
afirma que essa medida é 
muito importante, tendo em 
vista o número alarmante de 
pessoas contagiadas pela do-
ença (dengue) em Pindamo-
nhangaba. Felipe César - FC 
pede uma ação mais enérgica 
visando a prevenção para 
que possamos erradicar de 
vez esta epidemia da cidade.
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cultura 
Festival de Marchinhas já 
teM selecionados deste ano

Palacetes históricos recebem mais de 30 mil visitantes em 2015

ENSAIO DIA 27 DE JANEIRO E APRESENTAÇÃO DIA 29 DE JANEIRO
 
    MARCHINHA   AUTOR     INTÉRPRETE  CIDADE
1- dondoCaS   Cláudio Fernandes bordin   Élcio e Cláudio  Pinda (SP)
2- WaLTer Leme   josé antônio Canela    Canela e renata antônio’ Pinda (SP)
3- TUdo É FanTaSia  edson macedo    anderson miro  Pinda (SP)

4- CarnaVaL PaSSado  alexandre barbosa     alexandre, Francisco e
         henrique (Português) Pinda (SP)

5- aTrÁS da banda  jorge Luiz Cesar ribeiro   jorge boi e Walter Costa Pinda (SP)

6- VamoS FeSTejar  joão antônio romão neto   Zamith, Lucia, 
         romão e eloisa  Pinda (SP)

7- rede SoCiaL   jose mario Leopoldina da Cunha  donizete Cunha
         marinho Cunha  Pinda (SP)

8- hoje SoU eU QUem FaZ a Unha Socó da madrugada    Socó da madrugada  Pinda (SP)
9- ConTraSTe SoCiaL  Vuldembergue Farias   Vuldembergue Farias Fortaleza (Ce)
10- o dePUTado   hamilton Vieira    hamilton e Suleyr Pires Pinda (SP)

11- marCha do noeL dorminhoCo Thiago      Theodoro da Silva  Pinda (SP)          erik bustamante abreu

ENSAIO DIA 28 DE JANEIRO E APRESENTAÇÃO DIA 30 DE JANEIRO
 

MARCHINHA   AUTOR     INTÉRPRETE  CIDADE

1- SaPeCa ia ia   ronaldo Souza, ivonete a, Leão  ronaldo Souza
         ivonete a, Leão  aparecida (SP)

2- oLha aQUi Pra Ti  Vuldembergue Farias   Vuldembergue Farias Fortaleza (Ce)

3- o TemPo nÃo VoLTa aTrÁS roni Valk     guilherme ribeiro  rio de janeiro (rj)
         Fernanda ribeiro

4- Ciranda do PrÓXimo  delmobilford e Pablito morales   rose Santana, delmobilford 
         e Pablitomorales  São Paulo (SP)

5- a PraÇa   osvalte baptista da Costa junior  osvalte baptista C. junior
         jorge Luiz Cesar ribeiro Pinda (SP)

6- aLegria naCionaL  jose mario Leopoldino da Cunha  donizete Cunha
         marinho Cunha  Pinda (SP)

7- o SanTo Vai me ajUdar  amilton, maria Lucia nunes Prado
    nico e mozart    Lucia marins  Pinda (SP)

8- Sonho CoLorido  guilherme ribeiro    guilherme e     
         Fernanda ribeiro  Pinda (SP)
9 - LUiZ, a CaSa TÁ Caindo  Wagner muzak    Wagner muzak  Pinda (SP)

10- gUarda ChUVa de FUniL ana Claudia Souza    ana Claudia Souza 
         e bianca Santos  Taubaté (SP)

11- ZÉ roQUeiro   Wesley Lopes e marcos Ferraz   Wesley Lopes e marcos Ferraz Pinda (SP)

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, divulga os 22 
selecionados para o 9º Festival 
de Marchinhas Carnavalescas 
“Walter Leme”. O evento será 
realizado no Largo do Quartel, a 
partir do dia 27 de janeiro, com 
dois dias de ensaios, seguidos de 
mais dois dias de eliminatórias. 
A grande final será no dia 31 de 
janeiro. Todos os dias, o evento 
inícia às 20 horas.  

De acordo com a organiza-
ção do Festival, foram cerca de 
50 inscritos, de várias cidades e 
estados brasileiros. Represen-
tantes de Pindamonhangaba, 
Belo Horizonte-MG, Fortaleza-
CE, Santo André, Rio de Janei-
ro, São Paulo, São Luiz do Pa-
raitinga, Taubaté, Aparecida e 
São José dos Campos enviaram 
marchinhas para concorrer no 
Festival. No total, 16 marchi-
nhas de compositores de Pin-
damonhangaba participarão do 
evento, que abre o carnaval na 
cidade.

O Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pindamo-
nhangaba é uma realização da 
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Educação e Cultura, com 
organização do Departamento 
de Cultura, em cumprimento à 
Lei 5315/2011. O evento tem o 
intuito de resgatar e divulgar a 
tradição das marchinhas de car-
naval e incentivar a criatividade 
dos compositores populares de 
todo o país.

Para o diretor do Departa-
mento de Cultura, o reconhe-
cimento do evento tem sido 
cada vez maior. “Mais uma 
vez o número de inscrições foi 
surpreendente, mostrando a 
importância que nosso festi-
val ganhou não só na região, 
como em outros estados. Isso 
demonstra que estamos no ca-

minho certo organizando um 
festival com competência e 
alegria”, avaliou.

O grande homenageado des-
te ano é Walter 
Leme, um dos 
i n c e n t i v a d o -
res desse festi-
val. Em 2011, 
ele resgatou o 
evento iniciado 
na década de 
70, realizando 
a quarta edição, 
no ginásio da 
Ferroviária. “Não poderíamos 
deixar de prestar essa justa ho-
menagem a essa pessoa querida 
que sempre lutou para a realiza-
ção desse festival, Walter Leme. 
Grande compositor que tem tra-
zido vários prêmios para a nos-
sa cidade”, afirmou o diretor de 
Cultura.

Julgadores
O júri de seleção foi formado 

por Marcos Roberto de Souza 
(maestro da Corporação Musical 
Euterpe, professor de música do 
projeto Guri de Roseira, Pinda-
monhangaba e Moreira César, 
maestro da Orquestra Sinfôni-
ca de Tremembé e maestro do 
Projeto Contraponto, de Pinda-
monhangaba) e Anderson Luiz 
Machado (musicista, à frente da 
dupla Bruno e Hiago e da Banda 
WaleSon).

Para o Festival, a comissão 
julgadora também será forma-
da por especialistas. “Ainda não 
podemos divulgar o nome dos 
componentes da comissão jul-
gadora, mas este ano estaremos 
compondo o júri oficial do fes-
tival com dois músicos de São 
Luiz do Paraitinga, o composi-
tor homenageado e mais dois de 
Pinda. Nossa preocupação é de, 
a cada ano, dar mais credibilida-
de ao nosso festival”, afirmou o 
diretor de Cultura.

Os palacetes da Palmeira, 
que sedia o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, e ‘10 de Julho’, que 
sedia o Centro de Memória Ba-
rão Homem de Mello, recebe-
ram, juntos, em 2015, um total 
de 30.162 visitantes. Esse nú-
mero representa um recorde, 
mostrando o interesse cada vez 
maior do público pela memória 
da cidade. Nesses meses de fé-
rias e durante o ano inteiro, os 
locais são uma boa opção cultu-
ral de passeio.

A equipe do Departamen-
to de Patrimônio Histórico da 
Prefeitura realizou, na última 
semana, o levantamento geral 
de visitações do ano passado. 
O Palacete da Palmeira recebeu 
um total de 18.714 pessoas, en-
quanto o Palacete 10 de Julho 
contabilizou 11.448 visitantes. 
Em ambos, o tempo médio de 
visitação é de 60 minutos.

O Palacete da Palmeira – 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na – fica na rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, 260, centro, e 
está aberto a visitação de terça a 
sábado, das 9 às 18 horas, e do-
mingos das 13 às 18 horas.

O Palacete 10 de Julho – 

Centro de Memória Barão Ho-
mem de Mello – na rua Depu-
tado Claro César, 33, centro, e 
recebe visitantes de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 20 horas.
Para agendamento de gru-

pos, é necessário entrar em con-
tato pelo telefone 3648-1779.

Exposições
Nos dois palacetes, o visitan-

te encontra exposições e curiosi-
dades. A entrada é gratuita.  

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina tem atrações no térreo, 
porão e pavimento superior. En-
tre as mostras, coleção de rádios 
e gramofones antigos, acervo da 
Escola de Pharmácia e Odonto-
logia de Pindamonhangaba (que 
ocupou o Palacete da Palmeira 
de 1913 a 1929), Acervo da Re-
volução de 32 e do pindamo-
nhangabense General Júlio Sal-
gado, Memória da Escravidão 
no Brasil e no Vale do Paraíba, 
antigos sinos da Igreja Matriz, 
máquinas da Tribuna do Norte, 
porcelanas e pratarias antigas, 
entre outras.

Além de sua própria arqui-
tetura, o Palacete 10 de Julho 
conta com sala de maquete e 
fotos do restauro, salão dos 
quadros da nobreza cafeeira, 
entre outros, e o visitante re-
ceberá dos monitores informa-
ções sobre os elementos da de-
coração e história do Palacete; 
prospecção pictórica; persona-
lidades dos quadros; técnicas 
construtivas; itens expositivos 
do jardim como o mosaico e o 
muro de taipa e outros aspec-
tos arquitetônicos dos Palace-
tes da segunda metade do sé-
culo XII.

Monitora recepciona visitantes no saguão do Palacete 10 de Julho

Divulgação

Divulgação

Evento abre as 
comemorações 
carnavalescas 

na cidade
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 017/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) PAULO FERNANDES 
QUEIROZ, responsável pelo imóvel situado a RUA DOS ANDRADAS, S/Nº, Bairro 
CENTRO, inscrito no município sob a sigla SO11.03.10.033.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. 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 018/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) DÉCIO PEREIRA DE 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO DE ALMEIDA, S/Nº, 
Bairro RES. CARANGOLA, inscrito no município sob a sigla NE12.13.04.016.000, 
quadra B, lote P-016, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada 
dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada 
pela lei 5.379 de 26/04/2012. 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 019/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) DÉCIO PEREIRA 
DE CARVALHO, responsável pelo imóvel situado a RUA SEBASTIÃO VIEIRA 
DA SILVA, S/Nº, Bairro RES. CARANGOLA, inscrito no município sob a sigla 
NE12.13.04.016.000, quadra B, lote P-016, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 
de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. 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

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

ALJ1052 E000001410 51851 07/01/2016 ANM4928 Z440015048 55412 31/12/2015

BFK3548 E000001415 51851 08/01/2016 BHT4017 Z440014845 55412 22/12/2015

BLC8185 Z440015036 55412 31/12/2015 BLL3828 Z440015047 55412 31/12/2015

BON6139 B440231809 51851 22/12/2015 BOO3611 E000001424 51851 08/01/2016

BOQ5609 B440231828 60502 23/12/2015 BPW9401 B440230710 51851 22/12/2015

BQO9412 Z440014974 55412 28/12/2015 BUH5924 B440230619 55680 28/12/2015

BUZ5695 Z440015034 55412 31/12/2015 BUZ9635 Z440015017 55412 30/12/2015

BWY1765 Z440014921 55412 24/12/2015 BXR9750 B440219252 58198 25/12/2015

CBV7265 B440231810 51851 22/12/2015 CCS3205 Z440015025 55412 30/12/2015

CER1752 E000001422 51851 08/01/2016 CFH2077 B440223935 55250 29/12/2015

CFX7051 E000001412 51851 08/01/2016 CFX7354 Z440014979 55412 28/12/2015

CGC2570 Z440015019 55412 30/12/2015 CHO8605 B440219834 51851 19/12/2015

CHU8367 E000001411 51851 07/01/2016 CJE0487 B440231663 55414 22/12/2015

CJL0095 Z440015044 55412 31/12/2015 CJQ2035 B440223931 51851 27/12/2015

CJQ7898 Z440015052 55412 31/12/2015 CLL1192 B440231793 55680 21/12/2015

CMW6787 Z440015038 55412 31/12/2015 CNU7427 E000001426 51851 08/01/2016

CNU8865 B440223934 55250 27/12/2015 CNV4487 Z440015051 55412 31/12/2015

CNV8948 B440231668 60501 22/12/2015 CQL1567 Z440015000 55412 29/12/2015

CSQ9106 Z440014989 55412 28/12/2015 CTS9898 B440223930 51851 27/12/2015

CVB4742 Z440015043 55412 31/12/2015 CXC5750 B440231797 73662 23/12/2015

CXM1166 Z440015007 55412 29/12/2015 CXP8774 B440231968 51851 23/12/2015

CYG5347 B440229186 60501 22/12/2015 CZK8811 E000001406 51851 07/01/2016

DAE0560 Z440014975 55412 28/12/2015 DAH2031 Z440015033 55412 30/12/2015

DBK4212 B440231962 51851 22/12/2015 DDH2089 Z440015016 55412 30/12/2015

DEJ2727 Z440014768 55412 18/12/2015 DEV3010 Z440015031 55412 30/12/2015

DFI1528 B440231964 51851 23/12/2015 DFQ4506 Z440015021 55412 30/12/2015

DFT7609 Z440014971 55412 28/12/2015 DFX6765 B440231719 51851 23/12/2015

DGD0725 B440231974 73662 23/12/2015 DGU1045 B440231666 55500 22/12/2015

DGU2114 E000001403 51851 06/01/2016 DGZ8485 Z440015053 55412 31/12/2015

DIX2208 B440231969 54870 23/12/2015 DIX2297 Z440014985 55412 28/12/2015

DIX2397 B440229181 57380 22/12/2015 DIX2397 Z440014994 55412 29/12/2015

DIX3832 Z440015001 55412 29/12/2015 DKA6423 E000001423 51851 08/01/2016

DKF8331 Z440015010 55412 30/12/2015 DKT6337 Z440015050 55412 31/12/2015

DLV2826 B440229234 57200 25/12/2015 DMG8803 Z440014982 55412 28/12/2015

DNJ1327 B440231727 57380 21/12/2015 DOG4355 B440229180 60501 22/12/2015

DPA5088 B440222640 55411 18/12/2015 DQM1163 Z440015030 55412 30/12/2015

DQT0125 Z440015008 55412 29/12/2015 DRD5394 B440231967 51851 23/12/2015

DRF1904 B440229194 60501 22/12/2015 DRH4057 Z440014992 55412 28/12/2015

DSJ9305 Z440014976 55412 28/12/2015 DSJ9305 Z440014998 55412 29/12/2015

DSJ9824 Z440015041 55412 31/12/2015 DSQ1429 Z440015015 55412 30/12/2015

DSQ2382 E000001409 73662 07/01/2016 DSQ2382 E000001408 51851 07/01/2016

DSZ4933 B440231971 51851 23/12/2015 DTZ7317 Z440014996 55412 29/12/2015

DUA7959 Z440014995 55412 29/12/2015 DUH2308 E000001425 51851 08/01/2016

DUR0726 E000001419 51851 08/01/2016 DVT2815 E000001404 51851 06/01/2016

DWE4071 B440231812 51851 23/12/2015 DWE4238 Z440015026 55412 30/12/2015

DXX1011 B440231205 73662 23/12/2015 DXX1335 B440231716 54600 21/12/2015

DZW4252 E000001418 51851 08/01/2016 DZW4575 B440223862 56144 24/12/2015

EAB5754 B440223929 57380 21/12/2015 EAB6667 B440231945 73662 22/12/2015

EAB8090 Z440014892 55412 23/12/2015 EAO8555 E000001429 55417 11/01/2016

EAO9155 B440231664 55414 22/12/2015 EAO9261 Z440014988 55412 28/12/2015

EAO9276 Z440015045 55412 31/12/2015 EBE1755 B440229185 60501 22/12/2015

EBJ6221 B440231717 51851 21/12/2015 EDQ4430 Z440015024 55412 30/12/2015

EES5736 Z440015020 55412 30/12/2015 EFN5708 B440222989 59670 17/12/2015

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2016

CONVOCAÇÃO - 
1° Reunião Ordinária 2016  

       O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através 
deste convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a primeira reunião 
ordinária  do ano. A se realizar no dia 26/01/2016 (terça feira) as 17:30, na Obra do 
CEU das ARTES no Vale das Acácias, localiza Av. das Orquídeas s/n Moreira Cesar.

Pauta:

 1. Aprovação de Ata anterior;
 2.. Alteração da data das reuniões;
 3. Analise da proposta de calendário de mobilizações e eventos para 2016;
 4. Apresentação do Projeto Geladeira Literária ( alunos da Etec) e Projeto de 
Formação de Condutores Culturais ( Ranta).

Ranta B. Serra de C. Pimentel 
Coordenadora do CGCA

L  I  C  E  N  Ç  A     D  A     C  E  T  E  S  B
DART EMBALAGENS DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3005115, 
válida até 29/12/2019, para Embalagens de plástico para produtos 
alimentícios; fabricação de à RUA NICOLAU MOASSAB, 85, FEITAL, 
PINDAMONHANGABA.

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária para a Fundação 
da Associação dos vendedores Ambulantes de Pindamonhangaba.

O Senhor JESUS DE PAULA RODRIGUES, CONVOCA  A TODOS OS VENDEDORES 
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária de Fundação da Entidade da Associação dos Vendedores Ambulantes 
de Pindamonhangaba a ser realizada no dia 20/01/2016 as 18h00 em 1ª convocação, 
ou uma hora após em 2ª convocação, no mesmo dia e local com qualquer numero 
de convocados presentes, na Rua Dr. Rubião Junior, nº 192, 7ª Andar, sala 75, 
Centro, Pindamonhangaba S/P, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) a fundação desta Associação, b) eleição dos órgãos diretivos, c) aprovação do 
Estatuto, d) posse.

Pindamonhangaba S/P, 14 /01/2016
Presidente – JESUS DE PAULA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 227/2015 (PMP 23709/2015) 
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para equipamentos ofi ciais pertencentes à frota da Subprefeitura de 
Moreira César, com abrangência nacional, por um período de 12 meses.
Contrato 281/2015.
Data de assinatura: 16/12/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 7.564,75.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Subprefeitura de Moreira César.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Assina pela contratada: Luis Antonio Biassusi Neto; e Eduardo de Oliveira.
Pindamonhangaba, 18/01/2016

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 117/2014 (PMP 13025/2014)  
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara 
hiperbárica, por um período de 12 meses.
Aditamento 03/2015 ao contrato 131/2014.
Data de assinatura: 23/11/2015.
Vigência: prorrogada até 01/07/2016. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Baromed Ltda.
Assina pela contratada: Marcus Vinicius de Carvalho.
Pindamonhangaba, 18/01/2016

EFW5869 Z440015027 55412 30/12/2015 EHL0301 B440231665 63944 22/12/2015

EIB9242 Z440014972 55412 28/12/2015 EIB9258 Z440014977 55412 28/12/2015

EIB9455 E000001421 51851 08/01/2016 EIL3796 Z440015028 55412 30/12/2015

EIL4493 B440231923 51851 20/12/2015 EIL5229 Z440014970 55412 28/12/2015

EKO0889 Z440014990 55412 28/12/2015 EKX2701 Z440015035 55412 31/12/2015

EMJ3947 Z440015005 55412 29/12/2015 ENB2992 B440231946 73662 22/12/2015

ENH3976 Z440014968 55412 28/12/2015 EPJ4304 Z440015057 55412 31/12/2015

EPO5970 E000001402 60501 06/01/2016 EPQ9500 B440231947 73662 23/12/2015

EPV8328 B440231153 55680 23/12/2015 EPY1911 B440231961 51851 22/12/2015

ERM6159 B440231972 51851 23/12/2015 ERM6767 E000001413 51851 08/01/2016

ERQ5653 B440231973 51851 23/12/2015 ERQ6004 Z440014973 55412 28/12/2015

ESV4489 B440229182 60501 22/12/2015 ETM2691 B440229191 60501 22/12/2015

ETM4031 E000001427 51851 08/01/2016 EUH0154 B440231966 51851 23/12/2015

EUT5171 B440231925 61220 22/12/2015 EVI9172 B440231720 51851 23/12/2015

EVM8501 B440231928 73662 23/12/2015 EWR0208 B440229193 60501 22/12/2015

EWR1918 B440231811 51851 23/12/2015 EYJ8354 Z440014969 55412 28/12/2015

EYJ9009 Z440015058 55412 31/12/2015 EYJ9245 Z440015018 55412 30/12/2015

EYJ9774 Z440015009 55412 30/12/2015 EZA0326 B440231924 51930 21/12/2015

FAH6018 Z440015032 55412 30/12/2015 FBB3165 B440229179 60501 22/12/2015

FBB3722 B440231965 54870 23/12/2015 FBB3886 Z440014993 55412 29/12/2015

FBB4091 Z440015042 55412 31/12/2015 FBJ8959 B440229226 73662 17/12/2015

FBP1714 Z440014981 55412 28/12/2015 FDF2019 Z440015055 55412 31/12/2015

FDJ8473 E000001414 51851 08/01/2016 FDT2854 E000001405 51851 06/01/2016

FEB5911 B440231963 73662 22/12/2015 FEB6169 B440229177 54870 22/12/2015

FEB6183 B440229233 57200 22/12/2015 FEB6183 B440229232 57200 22/12/2015

FER4347 B440231827 56731 23/12/2015 FEV8733 Z440014980 55412 28/12/2015

FGK5692 Z440014997 55412 29/12/2015 FGK6048 B440231746 73662 22/12/2015

FGS8399 B440231970 51851 23/12/2015 FKU0920 Z440015029 55412 30/12/2015

FLC4878 Z440014986 55412 28/12/2015 FMB8244 B440231154 54522 23/12/2015

FMB8907 B440231539 73662 22/12/2015 FMB9109 Z440015054 55412 31/12/2015

FMO1846 B440231155 56222 22/12/2015 FMO2542 B440231794 73662 22/12/2015

FNK3480 B440229173 60501 18/12/2015 FNS5393 E000001417 51851 08/01/2016

FPA0169 B440229188 60501 22/12/2015 FPR2984 Z440015056 55412 31/12/2015

FPU7870 E000001407 51851 07/01/2016 FQY9012 Z440014999 55412 29/12/2015

FSS0115 Z440015004 55412 29/12/2015 FVT0430 Z440015049 55412 31/12/2015

FWY1512 Z440014987 55412 28/12/2015 FWY1512 Z440015037 55412 31/12/2015

FZF0160 B440229235 60412 27/12/2015 FZZ3846 B440222929 60501 23/12/2015

GOL6840 Z440015022 55412 30/12/2015 GWJ8980 Z440015046 55412 31/12/2015

GWZ9424 Z440015003 55412 29/12/2015 GYZ3736 Z440015013 55412 30/12/2015

HGG7049 Z440014984 55412 28/12/2015 HHW2936 B440231718 51851 22/12/2015

HJK6604 B440231813 51851 23/12/2015 HJZ1727 E000001420 60501 08/01/2016

HXQ7442 Z440015002 55412 29/12/2015 JPU1185 B440223932 55250 27/12/2015

JVJ3887 Z440015014 55412 30/12/2015 JXM4404 Z440014991 55412 28/12/2015

KAY8085 Z440015040 55412 31/12/2015 KJF9447 Z440015039 55412 31/12/2015

KQX8144 Z440014761 55412 18/12/2015 KUV7281 B440229189 60501 22/12/2015

LBY7758 Z440015011 55412 30/12/2015 LQB0059 B440231808 51851 22/12/2015

LUV6842 B440229178 60501 22/12/2015 MPA2508 Z440015006 55412 29/12/2015

MRB4994 B440229187 60501 22/12/2015 MWB5502 B440222641 55411 18/12/2015

MZY7512 Z440015023 55412 30/12/2015 OKN1621 Z440015012 55412 30/12/2015

OLZ8261 Z440014983 55412 28/12/2015 OPC9456 E000001428 55500 11/01/2016

OXD9376 Z440014913 55412 24/12/2015 OXF6276 Z440014978 55412 28/12/2015

PVG1958 Z440014947 55412 24/12/2015    

    
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2016.

Edson Henrique dos Santos - Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do 
Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão 

o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

ALJ1052 E000001410 51851 07/01/2016 ANM4928 Z440015048 55412 31/12/2015

BFK3548 E000001415 51851 08/01/2016 BHT4017 Z440014845 55412 22/12/2015

BLC8185 Z440015036 55412 31/12/2015 BLL3828 Z440015047 55412 31/12/2015

BON6139 B440231809 51851 22/12/2015 BOO3611 E000001424 51851 08/01/2016

BOQ5609 B440231828 60502 23/12/2015 BPW9401 B440230710 51851 22/12/2015

BQO9412 Z440014974 55412 28/12/2015 BUH5924 B440230619 55680 28/12/2015

BUZ5695 Z440015034 55412 31/12/2015 BUZ9635 Z440015017 55412 30/12/2015

BWY1765 Z440014921 55412 24/12/2015 BXR9750 B440219252 58198 25/12/2015

CBV7265 B440231810 51851 22/12/2015 CCS3205 Z440015025 55412 30/12/2015

CER1752 E000001422 51851 08/01/2016 CFH2077 B440223935 55250 29/12/2015

CFX7051 E000001412 51851 08/01/2016 CFX7354 Z440014979 55412 28/12/2015

CGC2570 Z440015019 55412 30/12/2015 CHO8605 B440219834 51851 19/12/2015

CHU8367 E000001411 51851 07/01/2016 CJE0487 B440231663 55414 22/12/2015

CJL0095 Z440015044 55412 31/12/2015 CJQ2035 B440223931 51851 27/12/2015

CJQ7898 Z440015052 55412 31/12/2015 CLL1192 B440231793 55680 21/12/2015

CMW6787 Z440015038 55412 31/12/2015 CNU7427 E000001426 51851 08/01/2016

CNU8865 B440223934 55250 27/12/2015 CNV4487 Z440015051 55412 31/12/2015

CNV8948 B440231668 60501 22/12/2015 CQL1567 Z440015000 55412 29/12/2015

CSQ9106 Z440014989 55412 28/12/2015 CTS9898 B440223930 51851 27/12/2015

CVB4742 Z440015043 55412 31/12/2015 CXC5750 B440231797 73662 23/12/2015

CXM1166 Z440015007 55412 29/12/2015 CXP8774 B440231968 51851 23/12/2015

CYG5347 B440229186 60501 22/12/2015 CZK8811 E000001406 51851 07/01/2016

DAE0560 Z440014975 55412 28/12/2015 DAH2031 Z440015033 55412 30/12/2015

DBK4212 B440231962 51851 22/12/2015 DDH2089 Z440015016 55412 30/12/2015

DEJ2727 Z440014768 55412 18/12/2015 DEV3010 Z440015031 55412 30/12/2015

DFI1528 B440231964 51851 23/12/2015 DFQ4506 Z440015021 55412 30/12/2015

DFT7609 Z440014971 55412 28/12/2015 DFX6765 B440231719 51851 23/12/2015

DGD0725 B440231974 73662 23/12/2015 DGU1045 B440231666 55500 22/12/2015

DGU2114 E000001403 51851 06/01/2016 DGZ8485 Z440015053 55412 31/12/2015

DIX2208 B440231969 54870 23/12/2015 DIX2297 Z440014985 55412 28/12/2015

DIX2397 B440229181 57380 22/12/2015 DIX2397 Z440014994 55412 29/12/2015

DIX3832 Z440015001 55412 29/12/2015 DKA6423 E000001423 51851 08/01/2016

DKF8331 Z440015010 55412 30/12/2015 DKT6337 Z440015050 55412 31/12/2015

DLV2826 B440229234 57200 25/12/2015 DMG8803 Z440014982 55412 28/12/2015

DNJ1327 B440231727 57380 21/12/2015 DOG4355 B440229180 60501 22/12/2015

DPA5088 B440222640 55411 18/12/2015 DQM1163 Z440015030 55412 30/12/2015

DQT0125 Z440015008 55412 29/12/2015 DRD5394 B440231967 51851 23/12/2015

DRF1904 B440229194 60501 22/12/2015 DRH4057 Z440014992 55412 28/12/2015

DSJ9305 Z440014976 55412 28/12/2015 DSJ9305 Z440014998 55412 29/12/2015

DSJ9824 Z440015041 55412 31/12/2015 DSQ1429 Z440015015 55412 30/12/2015

DSQ2382 E000001409 73662 07/01/2016 DSQ2382 E000001408 51851 07/01/2016

DSZ4933 B440231971 51851 23/12/2015 DTZ7317 Z440014996 55412 29/12/2015

DUA7959 Z440014995 55412 29/12/2015 DUH2308 E000001425 51851 08/01/2016

DUR0726 E000001419 51851 08/01/2016 DVT2815 E000001404 51851 06/01/2016

DWE4071 B440231812 51851 23/12/2015 DWE4238 Z440015026 55412 30/12/2015

DXX1011 B440231205 73662 23/12/2015 DXX1335 B440231716 54600 21/12/2015

DZW4252 E000001418 51851 08/01/2016 DZW4575 B440223862 56144 24/12/2015

EAB5754 B440223929 57380 21/12/2015 EAB6667 B440231945 73662 22/12/2015

EAB8090 Z440014892 55412 23/12/2015 EAO8555 E000001429 55417 11/01/2016

EAO9155 B440231664 55414 22/12/2015 EAO9261 Z440014988 55412 28/12/2015

EAO9276 Z440015045 55412 31/12/2015 EBE1755 B440229185 60501 22/12/2015

EBJ6221 B440231717 51851 21/12/2015 EDQ4430 Z440015024 55412 30/12/2015

EES5736 Z440015020 55412 30/12/2015 EFN5708 B440222989 59670 17/12/2015

EFW5869 Z440015027 55412 30/12/2015 EHL0301 B440231665 63944 22/12/2015

EIB9242 Z440014972 55412 28/12/2015 EIB9258 Z440014977 55412 28/12/2015

EIB9455 E000001421 51851 08/01/2016 EIL3796 Z440015028 55412 30/12/2015

EIL4493 B440231923 51851 20/12/2015 EIL5229 Z440014970 55412 28/12/2015

EKO0889 Z440014990 55412 28/12/2015 EKX2701 Z440015035 55412 31/12/2015

EMJ3947 Z440015005 55412 29/12/2015 ENB2992 B440231946 73662 22/12/2015

ENH3976 Z440014968 55412 28/12/2015 EPJ4304 Z440015057 55412 31/12/2015

EPO5970 E000001402 60501 06/01/2016 EPQ9500 B440231947 73662 23/12/2015

EPV8328 B440231153 55680 23/12/2015 EPY1911 B440231961 51851 22/12/2015

ERM6159 B440231972 51851 23/12/2015 ERM6767 E000001413 51851 08/01/2016

ERQ5653 B440231973 51851 23/12/2015 ERQ6004 Z440014973 55412 28/12/2015

ESV4489 B440229182 60501 22/12/2015 ETM2691 B440229191 60501 22/12/2015

ETM4031 E000001427 51851 08/01/2016 EUH0154 B440231966 51851 23/12/2015

EUT5171 B440231925 61220 22/12/2015 EVI9172 B440231720 51851 23/12/2015

EVM8501 B440231928 73662 23/12/2015 EWR0208 B440229193 60501 22/12/2015

EWR1918 B440231811 51851 23/12/2015 EYJ8354 Z440014969 55412 28/12/2015

EYJ9009 Z440015058 55412 31/12/2015 EYJ9245 Z440015018 55412 30/12/2015

EYJ9774 Z440015009 55412 30/12/2015 EZA0326 B440231924 51930 21/12/2015

FAH6018 Z440015032 55412 30/12/2015 FBB3165 B440229179 60501 22/12/2015

FBB3722 B440231965 54870 23/12/2015 FBB3886 Z440014993 55412 29/12/2015

FBB4091 Z440015042 55412 31/12/2015 FBJ8959 B440229226 73662 17/12/2015

FBP1714 Z440014981 55412 28/12/2015 FDF2019 Z440015055 55412 31/12/2015

FDJ8473 E000001414 51851 08/01/2016 FDT2854 E000001405 51851 06/01/2016

FEB5911 B440231963 73662 22/12/2015 FEB6169 B440229177 54870 22/12/2015

FEB6183 B440229233 57200 22/12/2015 FEB6183 B440229232 57200 22/12/2015

FER4347 B440231827 56731 23/12/2015 FEV8733 Z440014980 55412 28/12/2015

FGK5692 Z440014997 55412 29/12/2015 FGK6048 B440231746 73662 22/12/2015

FGS8399 B440231970 51851 23/12/2015 FKU0920 Z440015029 55412 30/12/2015

FLC4878 Z440014986 55412 28/12/2015 FMB8244 B440231154 54522 23/12/2015

FMB8907 B440231539 73662 22/12/2015 FMB9109 Z440015054 55412 31/12/2015

FMO1846 B440231155 56222 22/12/2015 FMO2542 B440231794 73662 22/12/2015

FNK3480 B440229173 60501 18/12/2015 FNS5393 E000001417 51851 08/01/2016

FPA0169 B440229188 60501 22/12/2015 FPR2984 Z440015056 55412 31/12/2015

FPU7870 E000001407 51851 07/01/2016 FQY9012 Z440014999 55412 29/12/2015

FSS0115 Z440015004 55412 29/12/2015 FVT0430 Z440015049 55412 31/12/2015

FWY1512 Z440014987 55412 28/12/2015 FWY1512 Z440015037 55412 31/12/2015

FZF0160 B440229235 60412 27/12/2015 FZZ3846 B440222929 60501 23/12/2015

GOL6840 Z440015022 55412 30/12/2015 GWJ8980 Z440015046 55412 31/12/2015

GWZ9424 Z440015003 55412 29/12/2015 GYZ3736 Z440015013 55412 30/12/2015

HGG7049 Z440014984 55412 28/12/2015 HHW2936 B440231718 51851 22/12/2015

HJK6604 B440231813 51851 23/12/2015 HJZ1727 E000001420 60501 08/01/2016

HXQ7442 Z440015002 55412 29/12/2015 JPU1185 B440223932 55250 27/12/2015

JVJ3887 Z440015014 55412 30/12/2015 JXM4404 Z440014991 55412 28/12/2015

KAY8085 Z440015040 55412 31/12/2015 KJF9447 Z440015039 55412 31/12/2015

KQX8144 Z440014761 55412 18/12/2015 KUV7281 B440229189 60501 22/12/2015

LBY7758 Z440015011 55412 30/12/2015 LQB0059 B440231808 51851 22/12/2015

LUV6842 B440229178 60501 22/12/2015 MPA2508 Z440015006 55412 29/12/2015

MRB4994 B440229187 60501 22/12/2015 MWB5502 B440222641 55411 18/12/2015

MZY7512 Z440015023 55412 30/12/2015 OKN1621 Z440015012 55412 30/12/2015

OLZ8261 Z440014983 55412 28/12/2015 OPC9456 E000001428 55500 11/01/2016

OXD9376 Z440014913 55412 24/12/2015 OXF6276 Z440014978 55412 28/12/2015

PVG1958 Z440014947 55412 24/12/2015

    
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2016.

Edson Henrique dos Santos - Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do 
Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão 

o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.
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‘Força-tarefa’ para limpeza na 
cidade inicia pelo Castolira

 

A força-tarefa criada pela 
Prefeitura para realizar a limpe-
za de vegetação e entulho pela 
cidade iniciou suas atividades 
na segunda-feira (18), na região 
do Castolira. O grupo é formado 
por representantes das secreta-
rias de Habitação, Obras, Go-
verno e Saúde, além da Subpre-
feitura, com apoio do Exército.

A intenção é reforçar o traba-
lho já realizado pela Adminis-
tração Municipal tanto na capi-
na e poda de vegetação quanto 
na limpeza de lixo e entulho nas 
áreas verdes e até mesmo terre-
nos, visando acabar, ainda, com 
acúmulo de água e pontos que 
podem se transformar em cria-
douros do Aedes aegypti, mos-
quito transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya.

Até quinta-feira (21), a equi-
pe estará no Castolira, Yassuda 
e Vila Suíça. De 25 a 28 de janei-

ro, irá para Araretama, Arco-Íris 
e região. Neste mesmo período, 
o Pega-tudo estará nos bairros 
da regional leste: Jardim Eloy-
na, Delta, Beta e Vitória Park.

A população pode e deve 
colaborar para manter a cida-
de limpa. O calendário do Pe-
ga-tudo está disponível no site 
oficial www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Também é possível 
denunciar pessoas que estejam 
depositando lixo e entulho em 
locais inadequados, pelo 3644-
5206; denunciantes não preci-
sam se identificar.

Importante destacar que, de 
acordo com a lei 1411/74, do 
Código de Posturas do Municí-
pio, é expressamente proibida 
a permanência de entulho, lixo, 
material de construção nas cal-
çadas ou vias públicas, estando 
sujeito a multa, conforme os ar-
tigos 26 e 29. Equipe iniciou serviço com apoio do Exército

Divulgação

EDITAL SEA Nº 004/2015

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber e torna público a relação dos ambulantes 
sorteados no dia 18/01/2016, em sessão no Auditório da 
Prefeitura Municipal, para trabalharem no “Festival de 
Marchinhas”, 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 das 20 horas: 

Relação de Ambulantes Barracas Fixas 
1 – Rodrigo Alexandre Jacinto Franco de Oliveira
2 – Ana Gabriela Romão Duque
3 – Maria da Penha Rodrigues Pará
4 – Hugo Fernandes de Moraes
5 – Claudio Aparecido Nagaoka
6 – Célia de Jesus Romão
7 – Carlos José Ferraz
8 – João Pedro de Oliveira Castro
9 – Sebastião Rodrigues Vilela
10 – Geraldo José da Silva
11 – César Stuchi
12 – Aline de Souza Juliani Moreira
13 – Maria Izabel Arlindo
14 – José Junior de Souza
15 – Waldir da Silva Gonçalves

Relação de Ambulantes Diversos  
16 – Fabio Ferreira
17 – Regina Aparecida Rodrigues
18 – Helena de Mello G. Ferreira
19 – Carmen Déia de Souza
20 – Suellen Regina Mendes de Souza Marinho Machado
21 – Nalva de Castro Ribeiro
22 – Daphine Caroline Alves Ferreira
23 – Luiz Carlos Cayres
24 – Katia Gisele Pereira
25 – Soellen Fabyna Silva Rodrigues de Andrade
26 – Luiz Carlos Mourão
27 – Beatriz Aparecida de Souza
28 – Felipe Carlos Romão Ferraz
29 – Jéssica Camila Rodrigues
30 – Ellen Rose Costa
A entrega dos documentos (cópias do RG, CPF, 
Comprovante de Residência, Comprovante de Pagamento 
da Taxa e 01 Foto 3x4) deverá ser feita no período de 25 
a 27/01/2016, junto ao Setor de Posturas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba (Av. N.S. do Bonsucesso, 
1400), no horário das 08:00 às 17:00 horas
    

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2016
EDSON MACEDO DE GOUVÊA 

– Secretário de Administração

Cia O Clã da Dança apresenta “Rosas” no Teatro
A Cia O Clã da Dança apre-

senta, no sábado (23), às 20 
horas, o espetáculo “Rosas”, 
baseado nos poemas român-
ticos de Guimarães Rosa, no 
Teatro Galpão. A entrada será 
um quilo de ração para cães ou 
gatos, que será direcionado às 
instituições de proteção animal 
da cidade.

Com direção geral de Môni-
ca Alvarenga, “Rosas” foi con-
cebido pelos seus criadores-in-
térpretes Beatriz Santos, Erick 
Johnny, Júlia Rafaela Diniz e 
Mônica Alvarenga. A Cia O Clã 
da Dança existe há oito anos 
e vem representando a cidade 
em festivais, porém, desde 2014 
intensificou suas atividades, se 
consolidando como uma com-
panhia independente de dança 
contemporânea com criação co-
letiva, em Pindamonhangaba.

Oficinas gratuitas
Além do espetáculo, a com-

panhia realizará oficinas gra-
tuitas, também no teatro, nesta 
quinta (21) e sexta-feira (22). 
Das 18h30 às 22 horas, será o 
workshop “Corpo Poético”, vol-
tado para professores, educa-
dores, bailarinos e público em 
geral, a partir dos 13 anos, de 
ambos os sexos. Haverá certifi-
cado ao final.

Cena do espetáculo ‘Rosas’, baseado na 
obra de Guimarães Rosa

Conatus realiza oFiCinas gratuitas

Cia Conatus está realizando diversas oficinas no Teatro Galpão

ATividAdes de fériAs 
no TeATro GAlpão

programação:
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
14h às 17h – Workshop de Teatro 
– o brincar da Criança no Teatro
18h30 às 22h – Workshop Corpo Poético

22 de janeiro - Cia o Clã da dança
14h às 17h – Workshop de Teatro 
– o ator Criador
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

Nos mesmos dias, a respon-
sável pela Cia, Mônica Alvaren-
ga, realizará mais duas oficinas: 
no dia 21, das 14 às 17 horas, “O 
brincar da criança no teatro”, 
para crianças de 5 a 11 anos; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº  5.269, DE 08 DE JANEIRO DE 2016. 

Altera o Decreto nº 3.699, de 04/11/1997, alterado pelo Decreto nº 4.113, de 23/04/2004, que desapropriou área de 
terreno de propriedade de AYAKO HONDA, no Distrito de Moreira César.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra 
“i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D E C R E T A

Art.1º. Altera o art. 2º do Decreto nº 3.699, de 04 de novembro de 1997, alterado pelo Decreto nº 4.113, de 23 de abril de 
2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A área descrita no art. 1º será utilizada para construção de casas populares e prolongamento da Rua Abel José 
de Campos.”

Art. 2º A área destinada para o prolongamento da Rua Abel José de Campos possui as seguintes medidas e confrontações:

“Terreno Desmembrado 02”, objeto da matrícula 58820, composto de parte do imóvel da Matrícula nº 58.234, situado nesta 
cidade, com frente para a Rua Dr. Gonzaga, iniciando no ponto “G-1”, localizado junto à divisa da área remanescente, 
Matrícula nº 58.821, distante 105,62 metros do ponto “G”, originário da Matrícula nº 34.577; do ponto “G-1” segue com o 
rumo de 82º27’NW, por uma extensão de 35,70 metros, confrontando com a Rua Dr. Gonzaga até o ponto “G-2”; deste 
ponto deflete à direita e segue com o rumo de 39º23’55”NE, por uma extensão de 15,29 metros, confrontando com o 
terreno desmembrado “01”, Matrícula nº 58.819, até o ponto “G-4”, sendo a ligação do ponto “G-2” ao ponto “G-4” uma 
linha curva com desenvolvimento de 18,629 metros, raio de 9,00 metros e ângulo interno central de 116º18’10”; daí 
deflete à esquerda e segue com o rumo de 18º45’10”NW, por uma extensão de 87,37 metros até o ponto “N-2”; depois 
segue com o rumo de 61º36’00”NE, por uma extensão de 1,39 metros até o ponto “O”, confrontando com o imóvel de 
propriedade de José Triunfo Moreira Filho; após segue com o rumo de 62º05’NE por uma extensão de 10,16 metros, 
confrontando com a Rua Abel José de Campos até o ponto “O-1”; deste ponto segue com o mesmo rumo anterior, por 
uma extensão de 2,63 metros, confrontando com o imóvel de propriedade de José Triunfo Moreira Filho até o ponto “O-2”; 
daí deflete à direita e segue com o rumo de 18º45’10”SE, por uma extensão de 105,45 metros, confrontando com a área 
remanescente, Matrícula nº 58.821, até o ponto “G-3”; depois deflete à esquerda e segue com o rumo de 50º36’05”SE; 
por uma extensão de 9,498 metros, confrontando com a área remanescente, Matrícula 58.821, até o ponto “G-1”, inicial 
de partida, sendo a ligação do ponto “G-3” ao ponto “G-1” uma linha curva com desenvolvimento de 10,006 metros, 
raio de 9,00 metros e ângulo interno central de 63º41’50”, encerrando uma área de 1.543,74 m2 (um mil, quinhentos e 
quarenta e três metros e setenta e quatro decímetros quadrados).  Matrícula nº 58.820 do C.R.I.A. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal     
                  
José Francisco Fernandes 
 Respondendo pela Secretaria de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de janeiro de 2016.                                                               

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                                           
PORTARIA GERAL Nº 4.581, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

  
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Engº José Francisco Fernandes, Diretor do Departamento de Ações Fundiárias, para responder interinamente pela 
Secretaria de Planejamento, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Secretário, Arq. Jorge Ricardo 
Baruki Samahá, encontrar-se em férias,  de 06 a 15 de janeiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro de 2016.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                                             
PORTARIA GERAL Nº 4.582, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve 
DESIGNAR a Sra. Rosangela Pedersoli César Verdi Cosme, Coordenadora de Recursos Humanos, para responder 
interinamente pelo Departamento de Recursos Humanos, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Sr. Antonio Carlos Bertoni Alvares, encontrar-se em férias, de 15 de 
fevereiro a 05 de março de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de janeiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo nº 158/2016

EDITAIS
no dia 22, oficina de teatro “O 
Ator Criador”, também das 14 
às 17 horas, para pessoas a par-
tir de 12 anos. As inscrições es-
tão abertas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

Tiveram início na segunda-
feira (18) as oficinas gratuitas 
de dança e de teatro, realizadas 
pelo Studio Conatus, também no 
Teatro Galpão. As aulas continua-
rão nesta quarta-feira (20), e, na 
próxima semana, dias 25 e 27.

A primeira turma foi de balé 
e hip hop iniciante e intermedi-
ário. As próximas oficinas serão 
de dança contemporânea, com 
turmas para iniciantes e interme-

diários, jazz infantil e adulto, sa-
pateado iniciante, ritmos e dança 
de salão, além de teatro infantil e 
adulto.

As inscrições devem ser feitas 
no Departamento de Cultura da 
Prefeitura, na praça Barão do Rio 
Branco, 22, centro ou pelos tele-
fones: 3643-2690 e 3642-1080, 
pelos quais também será possível 
obter mais informações. As vagas 
são limitadas.

Divulgação

Divulgação

COMUNICADO SEA- Nº 001/2016

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna público que estão suspensas as 
concessões de licenças de ambulantes no período de 25/01 a 04/04/2016 (com exceção das provisórias para eventos/
festas), tendo em vista a necessidade de organização de processo de recadastramento, em data a ser definida, para 
atualização cadastral.    

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2016.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA

Secretário de Administração
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Isabela Assis treina para 
diversas competições

pinda realiza 
peneira de 
futsal Sub 20

A jovem atleta Isabela 
Silva de Assis, que repre-
senta a cidade em diversas 
competições, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, afirma 
que o objetivo deste ano 

é melhorar, ainda mais, 
os tempos nas provas. Ela 
começou a praticar atle-
tismo aos 10 anos e tem 
como destaque em sua 
carreira, o vice-campeo-
nato Estadual Mirim-2014 

e o vice-campeonato Esta-
dual Menor-2015.

Isabela foi campeã nos 
800m e nos 4x100m e 
vice nos 4x400m da se-
gunda divisão dos Jogos 
Regionais de 2015. Além 

desses, ela foi campeã ge-
ral dos 5km da prova Ge-
neral Salgado, de 2015, e 
dos 4km da Corrida Pinda 
2015.

Isabela revela que a 
expectativa para 2016 é 
manter os bons resultados 
e melhorá-los, ‘baixando 
os tempos’. A atleta consi-
dera que 2015 foi um ano 
muito bom e espera que 
2016 seja ainda melhor.

“Os focos são os mes-
mos dos anos anteriores: 
Campeonato Estadual e 
Jogos Regionais. Também 
tentar classificar para o 
Brasileiro Interseleções, 
em que só as dez primei-
ras do ranking classifi-
cam, e em 2015 cheguei 
perto. Também vou ten-
tar o índice para os Jogos 
Abertos, porque o ano 
passado não consegui por 
1 segundo e meio. Na rua, 
o foco é ir bem novamente 
na ‘General Julio Salgado’ 
e na Corrida Pinda”, fina-
liza Isabela.

Os jovens de Pinda-
monhangaba podem 
participar de uma pe-
neira para integrar a 
equipe de futsal, cate-
goria Sub 20. Podem 
participar desta seleti-
va os nascidos até 1996. 
A peneira está marcada 
para esta quarta-feira 
(20), às 19 horas,  no 

ginásio do Alto Tabaú.
A peneira será pro-

movida pelos profissio-
nais da Secretaria de 
Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura e os 
atletas poderão jogar 
no Campeonato Pau-
lista, Copa Vanguarda, 
Joguinhos da Juventu-
de e Jogos Regionais.

Isabela representa a 
cidade em diversas 
competições

Divulgação


