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IA3 e Salesianos apostam em quiz e 
gincanas no combate ao Aedes aegypti

Uma parceria entre o IA3 e 
os Salesianos está resultando 
em uma semana repleta de ati-
vidades contra o mosquito Ae-
des aegypti, responsável pela 
transmissão da dengue, da febre 
chikungunya e do zika vírus.

A novidade é que as insti-
tuições apostaram em ginca-

nas para orientar e explicar 
às crianças sobre o combate 
ao inseto. Além de caminha-
da e conscientização ambien-
tal, durante toda a semana, a 
quadra dos Salesianos também 
está recebendo quiz e um jogo 
de tabuleiro em tamanho gi-
gante – onde as pessoas são os 

jogadores e as peças.
A ideia, segundo a coorde-

nadora do Cubo Ambiental do 
IA3, Maria José, é criar inicia-
tivas inovadoras para despertar 
o interesse das crianças, com o 
propósito de ter resultados mais 
efi cientes.

PÁGINA 3

Crianças durante jogo no tabuleiro gingante, montado na quadra dos Salesianos

Castolira nega favoritismo contra Força Jovem

Escolas 
mobilizam 
alunos para 
luta contra 
o inseto

As escolas da Rede Estadual 
de Ensino de Pindamonhan-
gaba também entraram na 
luta para eliminar os focos 
criadouros do Aedes aegypit. A 
iniciativa inclui desde a limpe-
za de calhas, caixas d’água até 
capacitação de professores.

Na sexta-feira (19), agentes 
da Sucen – Secretaria da Saú-
de do Estado e da Superinten-
dência de Controle de Ende-
mias – reforçaram estratégias 
de prevenção e de cuidados e 
orientaram os professores.

O objetivo é capacitar os 
professores para que eles 
detenham maior número de 
informações para passar aos 
estudantes e fortalecer as 
ações de combate ao mosquito.

Embora seja favorito a ven-
cer o jogo de ida e dar um gran-
de passo para a classifi cação 
à semifi nal da Copa Regional, 
o clima no Castolira é de total 
respeito ao adversário - o Força 
Jovem, de Tremembé. O presi-
dente do Castolira, Zé do Café, 
disse que a equipe vai entrar em 
campo no domingo (28), no Vila 
Verde (Ramirão), com todos os 
titulares e que conta com apoio 
da torcida para sair vitoriosa. 

ESPORTES 6

Atletas de 
taekwondo 
conquistam 15 
medalhas na 
Copa América

Os atletas das equipes Sosa 
Golden Strike e Araretama Sosa 
conquistaram 15 medalhas na 
9ª Copa América de Taekwon-
do, disputada em Araujá-SP, 
sendo sete de ouro, seis de prata 
e duas de bronze. 

ESPORTES 6

Construtora MRV 
entrega certificados 
para funcionários

Liga quer 
estimular 
categorias de 
base e recriar 
campeonatos 
das ADCs

O presidente reeleito da 
Liga Pindamonhangabense 
de Futebol, Wlamir Lucas de 
Souza, o Macarrão, afi rmou 
que, dentre os principais ob-
jetivos da instituição para a 
gestão 2016/2018, estão o 
incentivo às categorias de 
base das equipes, a regula-
rização dos clubes, e a reati-
vação dos campeonatos das 
ADCs na cidade.

Motoristas ganham 
novo aplicativo 
para zona azul

Precisão nos passes e ataque forte são as principais características do Castolira

Igreja Batista 
realiza encontro 
com jovens

PÁGINA 3
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Francielly Godoy
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O segredO de bOas histórias
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No intervalo vesperti-
no, deixo o escritório para 
combater a fome na pada-
ria da praça. Peço pão na 
chapa e pingado. Junto à 
mesa, na calçada, observo 
o movimento. 

Às 15 horas, precisa-
mente, ele aparece com 
o livro preso à axila. Ca-
minha lento, apoiado na 
bengala, até se acomodar 
no banco ao lado do core-
to. Ajeita o chapéu, apru-
ma os óculos, pigarreia. 
Dizem que, no início, ta-
garelava para os pombos. 
Mas estes preferiam bicar 
resíduos de alimentos no 
chão, a ter que ouvi-lo. 

Por um bom tempo foi 
considerado destrambe-
lhado. Por isso, os pais 
criavam medo nos filhos, 
para que não se aproxi-
massem do “velho doido”. 
Mas como toda invencio-
nice tem prazo de valida-
de e criança é um bicho 
impertinente, o enredo se 
desfez. Há muitos anos, 
o filho rebelde do prefei-
to resolveu importunar o 
“velho doido”. Tentou de 
todas as maneiras. Fez 
isso, fez aquilo e mais 
um pouco. Não adiantou: 
acabou pacificado pelas 
histórias do nonagenário. 
Desde então, o degredo 
perdeu forças e o velho 
ganhou popularidade.

Ainda menino, inúme-

ras vezes ouvi histórias 
contadas por ele. Histó-
rias que não se repetem. 
Daquele livro mágico nas-
ciam - e nascem - reinos, 
galáxias, monstros, flores-
tas e muito mais. Naquele 
livro há passados e futuros 
inimagináveis. Confesso 
que, de vez em quando, 
deixo o café para ouvi-lo, 
como neste instante.

Atravesso a rua e me 
aproximo da plateia: 
crianças e adultos sen-

tados na grama. Ele me 
reconhece. Cumprimento
-o com um aceno. Ele dá 
uma piscadela e encosta 
o indicador no nariz me 
pedindo para manter o 
segredo. Meneio a cabeça 
assentindo. 

Depois de pigarrear 
mais uma vez, abre o livro 
e começa a contar, elabo-
rando gestos e expressões 
faciais para cada momen-
to da história. Sua voz, 
embora rouca e um pou-

co enfraquecida, tempera 
com sabedoria cada pa-
lavra. Crianças e adultos, 
literalmente, viajam nas 
histórias.

Ao fim da oratória, re-
cebe aplausos e outras 
manifestações de carinho. 
E vai embora. Dentro de 
mim, o menino continua 
maravilhado.  Dentro de 
mim, reina o segredo in-
violável: ele é analfabeto e 
conta histórias guardadas 
no coração.

Cidade ganha novo aplicativo para 
vaga inteligente da zona azul

A Estapar, concessio-
nária que administra a 
Área Azul Digital em Pin-
damonhangaba, ampliou 
a plataforma de serviços 
online para os usuários do 
estacionamento rotativo. 
O novo serviço está dis-
ponível para sistemas iOS 
e Android. Quem já pos-
suía a versão anterior, que 
foi descontinuada, deve 
baixar o novo aplicativo 
diretamente na área de 
configurações do celular 
ou tablet. As informações 
pessoais e o saldo foram 
mantidos.  

“Trata-se de uma ini-
ciativa que leva moder-
nidade e interatividade 
para quem vai ao centro 
da cidade todos os dias. A 
pessoa vê na tela do celu-
lar onde tem vaga livre”, 
explica o diretor on-street 
da empresa, Adélcio Anto-
nini.

É possível ainda regu-
larizar o uso do estacio-
namento para estender a 
permanência do veículo 
em determinada vaga, por 
exemplo. Com a nova ver-
são do Vaga Inteligente, 

é possível emitir tíquetes 
acessando diretamente o 
aplicativo ou pelo site da 
empresa (www.estapar.
com.br/zona-azul-digital).

Caso o usuário encon-
tre problemas para aces-
sar a nova versão do apli-
cativo, é necessário entrar 
em contato com a Central 
de Atendimento ao Usu-
ário – na rua dos Andra-
das, nº 70, pelo telefone 

(12) 3648-6772, ou dire-
tamente pelo formulário 
do site.

Rede Estapar
O aplicativo Vaga Inte-

ligente oferece opções de 
serviços exclusivos para os 
usuários da rede Estapar 
Estacionamentos. O usu-
ário não precisa mais se 
deslocar ao caixa, poden-
do realizar o pagamento 
dos tíquetes pelo celular, 

que conta com um siste-
ma de leitura de código de 
barras (ou QR Code).

Para quem quer co-
nhecer todas as funciona-
lidades do novo serviço, 
a página www.estapar.
com.br/aplicativo traz 
link direto para o down-
load além de informações 
sobre os benefícios ofere-
cidos para os usuários de 
todo o Brasil.

Não adianta. Por mais que exista lei que 
proíba os serviços de ‘telemarketing’ 
(e de marketing não tem nada) de dei-

xarem o consumidor esperando, esperando e es-
perando até a ligação ‘cair’, ou o coitado desistir 
de tanto ter que explicar um fato simples a deze-
nas de atendentes não qualificados, as empresas 
continuam abusando do seu poder e pisando na 
alma dos clientes.

É assim com a maioria absoluta dos call cen-
ters, especialmente as instituições financeiras, 
planos de saúde, tv a cabo e, obviamente, telefo-
nia – justo elas.

Destacando os serviços (ou desserviços) de 
telecomunicações, a Anatel registrou em 2015 
cerca de 1,4 milhão de reclamações de consumi-
dores de serviços deste segmento em seus canais 
disponíveis pela internet. O volume representa 
um aumento de pouco mais de 90% em relação 
aos 737,6 mil registros efetuados em 2014. Um 
dos motivos do crescimento foi a modernização 
desses canais. Em março de 2015, a Agência re-
formulou o canal Fale Conosco, que além de fi-
car mais intuitivo, passou a utilizar uma lingua-
gem mais simples. Também foram resolvidos 
problemas que dificultavam o cadastro de con-
sumidores.

Em junho de 2015, a Agência lançou o apli-
cativo Anatel Consumidor, que permite regis-
trar reclamações por celulares ou tablets. O app, 
que é gratuito, está disponível para usuários dos 
sistemas Android, iOS e Windows Phone desde 
julho. Mais de 115 mil reclamações foram regis-
tradas pelo aplicativo até dezembro do ano pas-
sado.

Com estas iniciativas, os canais online passa-
ram a ser responsáveis por 34% das reclamações 
registradas na agência em 2015. No ano ante-
rior, a participação era de 26%.

Em 2015, o call center da Anatel - que atende 
pelo telefone 1331 - também teve sua capacida-
de ampliada. Ao todo, os consumidores registra-
ram 2,66 milhões de reclamações por meio des-
te canal no ano passado, um aumento de 28,1% 
em relação a 2014.

A Anatel acumulou, em 2015, o volume total 
de 4,09 milhões de reclamações de usuários - o 
que significa um aumento de cerca de 43,5% em 
relação ao ano anterior. De acordo com avalia-
ção da Superintendência de Relações com os 
Consumidores da Agência, cerca de metade des-
se aumento decorreu da ampliação dos canais 
de atendimento e à maior facilidade que o con-
sumidor encontrou para registrar reclamações. 
Já a outra metade pode ser atribuída ao aumen-
to real da demanda por reclamações.

O que a Anatel não informa, contudo, e não 
pode contabilizar é que o número de reclama-
ções não aumentou somente porque ela investiu 
no seu sistema, mas, sobretudo, porque os ser-
viços oferecidos ao consumidor continuam dei-
xando a desejar.

Além disso, vale ressaltar que, embora tenha 
havido melhorias na plataforma da Anatel, seus 
serviços de atendimento ao cidadão também 
'não são lá aquelas maravilhas'.

Só que lá, ao menos, o cidadão tem a espe-
rança de que haja resolução no seu problema ou 
senão, apenas, uma bela de uma multa às em-
presas.

Vamos nos conformar.

Triste ranking

aumentam críticas aos
serviços de telecomunicações 

no país

Motorista usa celular para serviço de zona azul
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cotidiano
Escolas mobilizam alunos na 
luta contra o aEdEs aEgypti

O Instituto IA3 e o Instituto 
Salesianos, ambas unidades de 
Pindamonhangaba, firmaram 
uma parceria e realizaram 

MRV entrega  
certificados de curso 
profissionalizante

Igreja Batista 
realiza 
encontro 
com jovens

A Pieb - Primeira Igre-
ja Evangélica Batista - de 
Pindamonhangaba promo-
ve o ‘Espaço Jovem’ neste 
sábado (27), às 19h30.

O tema do encontro é 
“Falando a Verdade, quan-
do cada um tem a sua”, 
que contará com parti-
cipação dos jovens em 
adoração ao Senhor Deus, 
momentos de comunhão, 
apresentações de teatro, 
dança, além de debates,-
compartilhamentos de 
opiniões, entoações de 
músicas e louvores.

O objetivo, segundo os 
organizadores, é a promo-
ção de uma atividade ino-
vadora aos jovens cristãos.

A igreja, que é presidida 
pelo pastor Ésio Moreira 
da Silva, fica na travessa-
Marquês do Herval, nº 96, 
centro.

ferente do que imaginei”, 
disse.

A MRV qualificou seis 
ajudantes de sua obra e 
dois profissionais que 
foram admitidos pela cons-
trutora ao longo da capa-
citação. Os cursos de pro-
fissionalização oferecidos 
pela empresa são gratuitos 
e visam incentivar a qua-
lificação da mão-de-obra 
interna.

Todas as ações de edu-
cação da construtora estão 
reunidas no Instituto MRV, 
que já abriu 117 escolas 
de alfabetização no país e 
alfabetizou mais de 2 mil 
funcionários

O secretário de Habita-
ção de Pindamonhangaba 
participou da entrega dos 
certificados e destacou a 
importância da qualifica-
ção de mão-de-obra.

Todas as escolas da Rede Es-
tadual de Ensino de Pindamo-
nhangaba estão se mobilizando 
no combate contra o mosquito 
Aedes aegypti. As ações incluem 
desde a limpeza de calhas, cai-
xas d’água até capacitação de 
professores. 

Na sexta-feira (19), a Secre-
taria de Educação do Estado 
de São Paulo promoveu uma 
formação online com profes-
sores das diretorias de ensino. 
No encontro, agentes da Sucen 
– Secretaria da Saúde do Es-
tado e da Superintendência de 
Controle de Endemias – refor-
çaram estratégias de prevenção 
e cuidados. As equipes pedagó-
gicas receberam dicas do que 
deve ser feito nas escolas e em 
casa para evitar a disseminação 
da epidemia. 

A proposta é que esse conteú-
do também faça parte das aulas 
do Ensino Fundamental e Mé-
dio. Na rede estadual paulista, a 
infestação do mosquito já é tema 
do currículo básico de Ciências 
e Biologia. Com o avanço da do-
ença no Brasil e em outras partes 
do mundo, os estudantes terão a 
chance de debater as últimas pes-
quisas e vacinas em fase de teste. 

Além do trabalho pedagógico, 
a Secretaria redobrou a atenção 
com as áreas externas dos prédios 
escolares. Em dezembro, as APM 
– Associações de Pais e Mestres 
– receberam mais de R$ 37 mi-
lhões para os serviços de reparo e 
conservação. A lista inclui, entre 
outras ações recomendadas pelos 
agentes de saúde, a limpeza das 
calhas e caixas d’água e a retirada 
de entulho dos prédios escolares.

A2img / Diogo Moreira

Panfleto entregue nas escolas auxilia aprendizagem dos alunos

IA3 e Salesianos promovem atividades inovadoras
atividades com as crianças para 
alertar sobre o riscos do mos-
quito Aedes aegypti. O encontro 
ocorreu na terça-feira (23), nos 
períodos da manhã e da tar-
de, na Inspetoria Salesiana de 
Nossa Senhora Auxiliadora – 
Salesianos.

Foram desenvolvidas diver-
sas ações, como uma caminhada, 
quiz e conscientização ambiental. 
Quatro grupos com cerca de 10 
alunos andaram pela instituição 
religiosa e recolheram materiais 
que seriam possíveis focos de 
dengue, como plásticos, em-
balagens, panela e papeis. Em 
seguida, eles foram até a quadra 
para contar aos demais sobre os 
resultados. Um grupo chamou 
a atenção pela percepção que 
tiveram:‘uma folha de bananeira 
(produto orgânico) poderia ser 
um foco, pois estava caída no 
chão de maneira com que a água 

da chuva pudesse ficar acumu-
lada’.

A coordenadora Cubo Am-
biental do Instituto IA3, Maria 
José, ressaltou que optaram 
por fazer essa conscientização 
mais interagida, para não ficar 
chato e também para as crianças 
entenderem. “É uma forma di-
ferente delas aprenderem sobre 
os riscos do mosquito e sobre 
o ambiente no qual convivem”, 
explica.

Além da coleta dos possíveis 
criadouros, a coordenadora 
levou um jogo de tabuleiro em 
tamanho gigante no qual as 
crianças eram as peças. Após 
algumas rodadas foi feito um 
quiz aos grupos sobre o mosqui-
to, a dengue, a chikungunya, e o 
zika vírus.

Professores e a coordenadora 
pedagógica do Salesianos, Vânia 
Araújo, aprovaram as ativida-

des. “É uma forma diferente dos 
alunos aprenderem”, destaca.

Foi a primeira vez que esse 
trabalho aconteceu na insti-
tuição religiosa. Começou na 

segunda-feira (22) e segue até a 
sexta-feira (26), nos períodos da 
manhã e tarde, com cerca de 100 
crianças a cada dia e programa-
ção diversificada.

Quadro com orientações 
sobre o Cubo Ambiental Crianças no tabuleiro gigante de orientação

Funcionários que receberam certificado de conclusão 
do curso oferecido pela MRV Engenharia

Francielly Godoy

Francielly Godoy

Divulgação

A construtora MRV 
Engenharia fez a 
entrega de certi-
ficados do “Curso 

Profissionalizante para 
Pedreiros e Assentadores”, 
em uma cerimônia realiza-
da na sexta-feira (19), no 
canteiro de obras do con-
domínio Parque Princesa 
Isabel, no Crispim. 

O curso foi ministrado 
pelo Instituto da Constru-
ção de São José dos Cam-
pos e teve a duração de 
três meses. Após receber 
o certificado de pedrei-
ro, o operário Jorge Luiz 
Ferreira, mostrou-se gra-
to pela oportunidade de 
ter estudado no local de 
trabalho. “Aprendi muito 
neste curso e se tives-
se hoje que fazer algum 
trabalho na minha casa, 
seria completamente di-
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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

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

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

Durante a  4ª  sessão 
ord inár ia  rea l i zada  na 
segunda-feira, dia 15 de 
fevereiro, o 1º secretário 
da Mesa Diretora da Câ-
mara, vereador Janio Ar-
dito Lerario apresentou 
a Indicação nº 06/2016, 
através da qual está rei-
vindicando ao Executivo 
que proceda a troca de si-
nalização de trânsito para 
“Embarque e Desembar-
que”, em frente ao Posto 
de Coleta de Sangue de 
Pindamonhangaba. O do-
cumento foi aprovado por 
unanimidade pelo plená-
rio da Casa. O Posto de 
Coleta fica na rua Major 
José dos Santos Moreira, 
considerada uma das  vias 
mais  movimentadas do 
município.

Janio Lerario justifica 
sua solicitação afirmando 
que “a reivindicação é 
dos usuários que usam os 
serviços do órgão”. Ele 
enfatizou que o trânsito 
nesta região da cidade é 
intenso, com grande fluxo 

Janio Lerario defende troca 
de sinalização de trânsito em 
frente ao Posto de Coleta de 
Sangue de Pindamonhangaba

Pedido do vereador é Para que seja

colocada Placa informativa de

“embarque e desembarque” na rua

major josé dos santos moreira

de veículos, motos e ôni-
bus. “Em frente ao Posto 
de Coleta de Sangue há 
uma placa de sinalização 
de t rânsi to  de ‘Parada 
d e  Ve í c u l o  O f i c i a l ’ e 
segundo  os  muníc ipes 
fica difícil a parada de 
carros particulares para 
desembarcar as pessoas, 
pr incipalmente os  ido-
sos”, esclarece o vereador 
Janio Lerario.

Por sua experiência,  
Janio acredita que essa 
modificação simples iria 
facilitar a vida de muitos 
cidadãos de nossa cidade 
que dependem dos servi-
ços do Posto de Coleta 
de Sangue. “O objetivo 
é permitir que as pessoas 
possam desembarcar no 
local com segurança e da 
forma como está hoje elas 
ficam impossibilitadas de 
fazer isso, por falta de 
uma vaga próximo ao Pos-
to de Coleta na rua Major 
José dos Santos Moreira”, 
concluiu o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Aproveitando a pre-
sença do Minis t ro  dos 
Tr a n s p o r t e s ,  A n t ô n i o 
C a r l o s  R o d r i g u e s  e m 
P i n d a m o n h a n g a b a ,  n o  
dia 19 de fevereiro,  o  
vereador Professor Eric 
(PR) protocolou o ofício 
nº 02/2016, através do 
qual solicita a suspensão 
do pagamento de tarifa de 
pedágio dos veículos com 
placas de Pindamonhan-
gaba, na praça de pedágio 
localizado no Km 88, em 
Moreira César,  na Ro-
dovia Presidente Dutra 
(BR 116). 

O  Vereador  P ro fe s -
sor Eric entende que “é 
de extrema importância 
para nossa cidade, pois 
já existe isenção das ta-
rifas de pedágio na praça 
de  pedág io  loca l i zada 
no Km 318, da Rodovia 
P r e s i d e n t e  D u t r a ,  n o 
Rio de Janeiro para os 
veículos com placas dos 
municípios de Resende 
e Itatiaia.

A lém d i s so ,  o s  ve -
í c u l o s  p e s a d o s  e s t ã o  

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Vere-
ador Felipe César (PMDB) 
apresentou o requerimento 
nº 1.342/2015, através do 
qual reivindica à empresa 
concessionária do serviço 
de estacionamento regu-
lamentado (área azul) que 
também ofereça gratuidade 
aos idosos portadores de cre-
denciais oficiais nas vagas 
especiais da região central 
do município. 

Segundo o Vereador, “vá-
rios municípios do Estado 
de São Paulo oferecem aos 
deficientes físicos e idosos 
- portadores de credenciais 
oficiais – as vagas especiais 
e, também, a gratuidade no 
estacionamento rotativo”. 
Por isso, o Vereador Felipe 
César – FC entende que 
“Pindamonhangaba também 
poderia ampliar esse bene-
fício aos idosos, já que os 
portadores de necessidades 
especiais já contam com essa 
melhoria”.

IMPLANTAÇÃO
DO BANCO DE
LEITE HUMANO
Autor da Lei n.º 2.994, 

de 02 de maio de 1994, que 
“dispõe sobre a criação do 

O vereador Magrão visitou nesta terça feira, dia 23, 
a rotatória que dá acesso a Rodovia Engenheiro Luiz 
Dumont Villares (saída para SP 62 - Mantiqueira) e 
acompanhou a equipe do DER que está realizando a 
manutenção do trecho de acesso, num total de, aproxi-
madamente, 100 metros. Nesta área está sendo realizado 
o recapeamento do asfalto, que encontrava-se precário 
e esburacado.

O parlamentar chegou a protocolar diversos requeri-
mentos, comprovando que cobrou, por diversas vezes, os 
responsáveis para a realização do conserto. Os pedidos 
foram feitos por meio dos requerimentos nº 2891/2013, 

Vereador Professor 
Eric pede isenção de 
pedágio na via Dutra, 
em Moreira César

of í c i o f o i  e n t r e g u e a o mi n i s t r o 
d o s tr a n s P o r t e s,  an t o n i o ca r l o s 

ro d r i g u e s,  e  P o d e t r a z e r

m e l h o r i a s  a o t r â n s i t o d a r e g i ã o

imped idos  de  t r a fegar 
pela Estrada Municipal 
do Atanásio, que liga o 
Distrito de Moreira César 
à Região Leste de Pin-
damonhangaba, dois dos 
polos mais industrializa-
dos da cidade, tendo que 
percorrer  um contorno 
através da Rodovia Vere-
ador Abel Fabrício Dias, 
SP – 62, aumentando o 
pe rcu r so  em ce rca  de 
15 km, encarecendo os 
custos  de  t ranspor te  e 
complicando o trânsito 
dent ro  da  área  urbana 
do município.  “É mui-
to importante conquis-
tar esse beneficio para 
Pindamonhangaba, pois 
todos serão favorecidos, 
tanto os proprietários dos 
veículos que terão uma 
economia considerável 
com relação ao valor pago 
no final do mês, quanto 
a  população que ut i l i -
zará as nossas estradas 
e rodovias sem conges-
tionamento e com mais 
segurança” enfatizou o 
vereador Professor Eric.

GRATUIDADE EM ÁREA 
AZUL PARA IDOSOS 
É REIVINDICADA POR 
FELIPE CÉSAR - FC
vereador entende que Pindamonhangaba 

Poderia amPliar esse benefício aos idosos, 
uma vez que os Portadores de necessidades 

esPeciais já contam com essa melhoria

Banco Municipal de Leite 
Humano” e após intensa 
luta e árduo trabalho, o atual 
Vereador Felipe César – FC 
participou da inauguração 
do Banco de Leite Humano 
nas dependências da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba. 

Comemorando a im-
plantação do novo órgão, o 
Vereador Felipe César – FC 
enalteceu o trabalho e o em-
penho de toda a comunidade 
em mais de 20 anos de luta 
para que o serviço se tor-
nasse realidade. “Essa luta 
não é só minha. É de todas 
as mães de Pindamonhan-
gaba que necessitam deste 
importante e fundamental 
alimento para seus filhos”, 
explicou o Vereador.

“O leite materno é um 
líquido rico em gordura, 
proteína, carboidratos, mi-
nerais, vitaminas, enzimas e 
imunoglobulinas que prote-
gem o bebê contra várias do-
enças. Os benefícios não são 
só para as crianças, mas para 
as mães também, que tem o 
risco reduzido de contrair 
câncer de mama e ovário”, 
observou o Vereador Felipe 
César – FC.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou o 
requerimento nº 1.076/15 ao 
DER -Regional de Taubaté 
solicitando a complemen-
tação do recapeamento 
da Rodovia Luiz Dumont 
Villares. Eram quarenta 
metros que faltaram para 
completar a extensão da 
rodovia, no trecho que liga 
a rotatória do Mantiqueira, 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, que se en-
contrava em mau estado, 
toda esburacada, causando 
dificuldade para os veículos 
que ali transitam.

O DER, através do seu 
Diretor da Região, Enge-
nheiro Júnior, se pronti-
ficou a atender o pedido, 
mas tinha que fazer uma 
nova ordem de serviço para 
a complementação desse 
recapeamento e poderia 
demorar um pouco.

Agora, finalmente foi 

Magrão acompanha 
recapeamento do asfalto
no trecho de acesso a 
rotatória do Mantiqueira
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Vereador Magrão V is itou o trecho da rotatória da sP 62, no Mantiqueira 
e acoMPanhou a Manutenção do trecho nesta área

Vereador Cal agradece ao DER 
a conclusão do recapeamento 
da rodovia Luiz Dumont Villares

realizada essa obra, e todos 
os usuários dessa rodovia 
poderão transitar com mais 
segurança.

Estrada Benedito
Marcondes Vieira
Out ro  r eque r imen to  

do vereador Cal enviado 
à Prefeitura, ao Departa-
mento de Trânsito e à Se-
cretaria de Obras foi para 
solicitar a desobstrução 
das placas de sinalização 
da Estrada José Benedito 
Marcondes  Viei ra .  Se-
gundo o vereador, o mato 
tomou conta das laterais da 
estrada, impossibilitando 
a visualização das placas 
de sinalização, o que torna 
a estrada muito perigosa 
para os motoristas,  ci-
clistas e pedestres, consi-
derando que esta estrada 
não possui acostamento 
e é muito movimentada, 
podendo ocasionar sérios 
riscos de acidentes.

trecho recaPeado do entroncaMento da rodoVia Luiz duMont ViLLares coM 
a rotatória do Mantiqueira

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) reitera 
o pedido à Secretaria de 
Saúde para que implante 
uma sala para entrega de 
medicamentos no Pronto 
Socorro Municipal, aos sá-
bados, domingos e feriados 
prolongados.

O parlamentar justifica 
seu pedido no fato que, 
muitos pacientes tem seu 
tratamento prejudicado, 
pois nestas ocasiões a farmá-
cia localizada no Centro de 
Especialidades encontra-se 
fechada e, muitos pacientes 
não possuem recursos para 
a compra dos medicamentos 
receitados, dependendo as-
sim, do Poder Público.

O primeiro atendimento 
é de fundamental impor-
tância para o tratamento 
dos pacientes, pois quanto 
antes o início da prescrição 
médica for adotada, maior 
é o sucesso na cura das en-

Toninho da Farmácia reitera a 
distribuição de medicamentos no Pronto 
Socorro nos finais de semana e feriados

Vereador toninho da FarMácia aguarda a entrega de MedicaMentos no 
Pronto socorro Munic iPaL aos sábados, doMingos e Feriados

fermidades. “Em resposta 
enviada no último dia 3 de 
fevereiro, através do ofício 
nº 111/2016, a Secretária 
de Saúde, Sandra Tutihashi, 
reafirma a intenção de im-
plantar espaço físico para 
distribuição de medicamen-
tos no PS, tão logo seja rea-
lizada uma reforma no atual 
prédio do Pronto Socorro 
Municipal. Aguardamos 
ansiosamente esta melhoria, 
que vai beneficiar inúmeros 
pacientes”, conclui o vere-
ador Toninho da Farmácia.

de 04/11/2013; nº 215/2014, 03/02/2014 e nº 2004/2015, 
de 30/11/2015 e a finalidade foi o tapamento dos bura-
cos e crateras existentes no local. “A reivindicação foi 
feita devido aos diversos transtornos, como prejuízos 
materiais em veículos e possibilidades eminentes de 
acidentes, que colocavam em risco a integridade e a 
vida dessas pessoas”, explica o vereador Magrão.

“Fico feliz e agradecido ao DER por estar realizando 
a manutenção com o recapeamento do asfalto neste pe-
queno trecho, o qual dará uma maior segurança e mais 
conforto aos motoristas, motociclistas e ciclistas,” con-
cluiu Magrão.
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O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potim e Arapei, vem através do presente 
Edital, convocar os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos, a comparecerem 
na Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de Fevereiro de 2016, 
às 09h00 em 1ª convocação em nossa Sede Social, situada à Rua dos Bentos, nº 
481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP, para tratarem da seguinte Ordem 
do Dia: a) Aprovação da venda do automóvel do Sindicato.  Não havendo número 
suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em primeira convocação, no 
horário mencionado, a mesma será realizada 1 horas após, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes. Pindamonhangaba, 25 de Fevereiro de 2016. a) 
Sebastião de Melo Neto. Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube, Edson Carlos da Silva, convoca os 
associados para participarem da Assembléia Geral, no dia 13 de março de 2016, das 9 às 13 horas, 
na Avenida Abel Correa Guimarães, sem número, bairro Jardim Resende, “Estádio João Cândido”, 
com a seguinte ordem do dia:
1 – Eleição da diretoria para o triênio 2016/2019;
2 – A posse na nova diretoria eleita será no dia 20 de março.

Edson Carlos da Silva
Presidente do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

- PREGÃO Nº. 016/2016 (PMP 5063/2016): referente à “contratação de 
empresa especializada em dedetização, desratização, desinsetização, 
descupinização e limpeza de caixa d’água no Palacete da Palmeira Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Palacete 10 de 
Julho-Centro de Memória Barão Homem de Mello pelo período de 12 
meses”, com encerramento dia 15/03/16 às 14h e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 017/2016 (PMP 5064/2016): referente à “contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de manutenção, com 
fornecimento de peças, do equipamento para sinalização viária, montado 
sobre o chassi do veículo volkswagen, modelo 8.150, ano 2004, placa dba-
0918, pertencente à secretaria de obras e serviços desta municipalidade”, 
com encerramento dia 16/03/16 às 08h e abertura às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

*** HOMOLOGAÇÕES ***

PREGÃO Nº. 316/2015 (PMP 33972/2015) 

A Autoridade Superior homologou, em 18/02/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida da “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de vidraçaria, incluindo material e 
mão de obra”, em favor da empresa Reinaldo Carneiro Batista Vidraçaria 
ME, os itens 02, 03, no valor total de R$ 7.736,00.

PREGÃO Nº. 003/2016 (PMP 2224/2016) 

A Autoridade Superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria 
de Saúde e Assistência Social (memorando 17/16-AFA/SES), homologou, 
em 18/02/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida da “aquisição 
de medicamentos controlados para atender pacientes de ação judicial 
e pacientes assistidos pelo CAPS”, em favor da empresa D-Hosp 
Distribuidora Hospitalar, Importação e Exportação Ltda, os itens 01, 02, no 
valor total de R$ 175.334,80, e em favor da empresa Interlab Farmacêutica 
Ltda, o item 03, no valor total de R$ 68.107,20.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 004/2016 (PMP 2225/2016) 

A Autoridade Superior homologou, em 18/02/2016, a adjudicação do 
pregoeiro a licitação supra, que cuida da “aquisição de fórmula infantil 
em pó e dieta enteral infantil”, em favor da empresa Baroni Comércio de 
Produtos Nutricionais e Hospitalares EIRELI, os itens 04 (R$  48,50), 05 
(R$ 47,00), em favor da empresa Cirúrgica São José Ltda, os itens 01 
(R$ 30,94), 02 (R$ 28,80), e em favor da empresa Empório Hospitalar 
Comércio  de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda, o item 03 (R$ 138,00). 
Obs. entre parênteses os valores unitários. 

PREGÃO Nº. 006/2016 (PMP 2227/2016) 

A Autoridade Superior homologou, em 17/02/2016, a adjudicação 
do pregoeiro na licitação supra, que cuida da “aquisição de móveis 
hospitalares (cadeira para hemodiálise e coleta de sangue)”, em favor da 
empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP, o item 01, no valor total de 
R$ 24.504,90.

PREGÃO Nº. 008/2016 (PMP 2230/2016) 

A Autoridade Superior homologou, em 18/02/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida da “aquisição de liquidificador 
industrial em inox para as unidades de saúde do Município”, em favor da 
empresa Fabio G. da Silva Comercial EPP, o item 01, no valor total de R$ 
8.990,00.

*** IMPUGNAÇÕES ***

PREGÃO Nº. 293/2015 (PMP 32424/2015) 

A Autoridade Superior, considerando os pareceres da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dá provimento 
à impugnação interposta pelo Instituto Suel Abujamra (processo externo 
35186/2015), alterando o termo de referência, e nega provimento à 
impugnação interposta pelo Centro de Prevenção e Reabilitação de 
Deficiência da Visão – PROVISÃO (processo externo 35349/2015), em 
17/02/2016.

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 130/2013 (PMP 19543/2013) 

Objeto: contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de 
caixa d’água e troca de refil de filtros para os prédios da Secretaria de 
Educação, conforme termo de referência.
Aditamento 01/2016 ao contrato 182/2013.
Data de assinatura: 04/02/2016.
Vigência: prorrogada até 04/02/2017.
Valor: acréscimo de R$ 9.203,81.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.
Assina pela contratada: Carlos Roberto Machado. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 294/2015 (PMP 32425/2015) 

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota 
municipal, pelo período de 12 meses.
Contrato 288/2015.
Data de assinatura: 29/12/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 8.029,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação/Secretaria de Finanças.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero/Domingos Geraldo 
Botan.
Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Assina pela contratada: Marta Wouters Montoya/Eduardo de Oliveira. 

PREGÃO Nº. 325/2015 (PMP 33986/2015) 

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota 
municipal, pelo período de 12 meses.
Contrato 002/2016.
Data de assinatura: 08/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 13.580,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Assina pela contratada: Marta Wouters Montoya/Eduardo de Oliveira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2016 (PMP 2567/2016) 
A Prefeitura comunica que a licitação supra, que cuida da “contratação de empresa especializada 
para elaboração do plano diretor de macrodrenagem do Município de Pindamonhangaba”, fica 
adiado sine-die conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do 
processo nº. 3761/989/16. Maiores informações no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3644 5600. 24/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV 
 

CONVOCAÇÃO 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 
 
 
 
 
 

Ficam os conselheiros (as) titulares e suplentes do COMJUV convocados a 
comparecerem à 10ª reunião ordinária deste Conselho, a se realizar no dia, local e horário 
abaixo. 

 
 

 
Dia:  29/02/2016 
Horário: 17 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
 
 
Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar justificativa 
através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br  
 

 
 
 
 
 
 
 

Silvia de Castro Rezende  
Presidente – Gestão 2016/2017 

LEI N.º 5.878, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II da Lei Municipal n° 5.184,

de 18 de abril de 2011, e dá outras providências.

(Projeto de Lei n° 02/2016, de autoria da Mesa Diretora)

VEREADOR  FELIPE  CÉSAR,  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de

Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da

Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o Anexo I da Lei n° 5.184, de 18/04/2011, que no tocante ao Emprego de

Assistente de Serviços Gerais, na tabela de Ensino Fundamental, passa a vigorar com a denominação de

Agente Administrativo, conforme quadro abaixo:

EMPREGO QTDE EXIGÊNCIA GRUPO
SALARIAL

JORNADA

Agente Administrativo 6 Ensino fundamental completo 1 40h semanais

Art. 2° O Anexo II da Lei n° 5.184, de 18/04/2011, com a transformação do cargo de Assistente

de Serviços Gerais para Agente Administrativo, na tabela de Ensino Fundamental, passa a vigorar com as

seguintes atribuições:

EMPREGO ATRIBUIÇÕES

Agente Administrativo Executar atividades, em nível básico, de suporte às áreas

Administrativa,  Legislativa  e  Gabinetes  da  Câmara,

abrangendo serviços auxiliares de manuseio de máquina

fotocopiadora,  máquina  fotográfica,  equipamento  de

som e  aparelho  de  digitalização;  serviço  de  apoio  ao

controle e  registro de  protocolos;  serviço  de apoio na

distribuição  e  entrega  de  correspondências  interna;

serviço de apoio à recepção; serviço de apoio em sessões

ordinárias  e  extraordinárias  quando  convocado,  e

execução  de  outras  tarefas  correlatas  a  critério  do

superior imediato.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

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

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2016.

VEREADOR FELIPE CÉSAR

PRESIDENTE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – C.M.P.D
E COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA O.A.B - PINDA

 CONVIDA PAIS DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

         “O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Direitos 
da Pessoa com Deficiência da OAB,  convocam todos os pais e responsáveis das 
crianças, jovens e adultos com deficiência, que estão matriculados nas escolas 
públicas da rede municipal e estadual de ensino, a estarem presentes na sede da 
OAB-Pinda no dia 26/02/16 às 09h00, onde será exposto o tema Inclusão Escolar 
regida pela Lei 13.146/15, conhecida como a Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, que está em vigor desde janeiro de 2016.
           Na mesma oportunidade, serão colhidos os dados necessários para que 
possamos buscar soluções de viabilizar a excelência na inclusão escolar em nosso 
município.”

           MARCOS GONÇALVES                               ANDRÉA CAMPOS SALES 
MARTINS
PRESIDENTE DA COMISSÃO OAB                          PRESIDENTE DO C.M.P.D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.280, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.876, de 15 de fevereiro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$557.000,00 (quinhentos e cinquenta 
e sete mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de Educação e Cultura, 
e no Fundo Municipal de Assistência Social,  referente ao contrato de repasse nº 0363586-
43/2012 firmado com o Ministério da Cultura para a Construção do Céu das Artes. A classificação 
orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025  Equipamentos em Geral
13.392.0014.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente        R$ 443.000,00
2020   Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5  3.3.90.30.00 – Material de Consumo                  R$     9.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20   Departamento de Esportes 
2021   Oper. E Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.5  3.3.90.30.00 – Material de Consumo                  R$   25.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11   FMAS/Gestão 
1025  Equipamentos em Geral
08.244.0019.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente        R$   80.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o termo de 
compromisso firmado com o Ministério da Cultura.

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

     Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.281, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Regulamenta a realização de horas extras por servidores municipais no âmbito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso das atribuições legais, e 
em atendimento aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

DECRETA :                          

Art. 1º Fica vedada a realização de horas extras pelos servidores públicos municipais do Poder 
Executivo, visando à adequação aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. Excetuam-se da vedação as horas extras de caráter essencial especialmente às 
relativas aos programas de Combate à Dengue.

Art. 2º Caberá aos Secretários Municipais o acompanhamento das horas realizadas pelos 
servidores municipais, ficando sob a responsabilidade do titular da Secretaria, bem como das 
chefias imediatas e mediatas das unidades de trabalho a realização de hora extra, sob pena de 
responsabilização.

Art. 3º As horas extras concedidas em desacordo ao estabelecido neste decreto, não serão 
computadas e/ou pagas, ficando o respectivo Secretário Municipal responsável pelo ônus do 
pagamento, no caso de concessão irregular.

Art. 4º Caberá a Secretaria de Administração o controle e cumprimento das instruções deste 
Decreto.

Art. 5º  Este decreto entra  em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.876, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

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

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$557.000,00 (quinhentos e cinquenta 
e sete mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de Educação e Cultura, 
e no Fundo Municipal de Assistência Social,  referente ao contrato de repasse nº 0363586-
43/2012 firmado com o Ministério da Cultura para a Construção do Céu das Artes. A classificação 
orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025  Equipamentos em Geral
13.392.0014.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente        R$ 443.000,00
2020   Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5  3.3.90.30.00 – Material de Consumo                 R$     9.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20   Departamento de Esportes 
2021   Oper. E Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.5  3.3.90.30.00 – Material de Consumo                  R$   25.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11   FMAS/Gestão 
1025  Equipamentos em Geral
08.244.0019.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente        R$   80.000,00

 Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o termo de compromisso 
firmado com o Ministério da Cultura.

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

Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 04/16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.594, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no §4º do art.102, da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, e de acordo 
com o Processo Externo nº 302, de 06/01/2016,

RESOLVE:
¬  
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do “Parque da Cidade”, no dia 13 de março de 2016, pelo 
Sr. Paulo Alexandre Schmidt Lustosa, para a realização de exposição e encontro de carros antigos.

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

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min  

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO  
DO ARRESTO EM PENHORA 

 
 
Processo nº: 0500276-12.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Parte Passiva: Caio Humberto Gomes 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que 
lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor junto ao Banco da Caixa Econômica 
Federal, no valor de R$ 255,28 em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO 
EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 
30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital. 
 
Executado: Caio Humberto Gomes 
Documentos da Executada: CPF: 31458017834, RG: 3512137 
Execução Fiscal nº: 0500276-12.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 17/11/2014 
Valor da Dívida: R$ 739,87 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de janeiro de 2016. 
 

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

Taekwondo conquista 15 
medalhas na Copa américa

As equipes de taekwondo Sosa 
Golden Strike Pindamonhangaba e 
Araretama Sosa Pindamonhangaba 
participaram da 9ª Copa América da 
modalidade, entre os dias 11 e 14 de 
fevereiro, em Arujá-SP, e obtiveram 
muitas vitórias.

A equipe Sosa Golden Strike ganhou 
nove medalhas: Augusto Guarnieri 1º 
lugar no Poomse e 3º no Kyrogui; Cauê 
Mauricio Martins 2º no Kyrogui; Mau-
ricio Junior 1º no Kyrogui; Raul Mon-
tanari 1º no Kyrogui; Rennan Guar-
nieri Bissoli 2º no Kyrogui; Ronaldo 
Zanin Bissoli 2º no Kyrogui; Rozanna 
Guarnieri Bissoli 2º no Kyrogui e Thia-
go Alessandro Faria 1º no Kyrogui.

A Araretama Sosa conquistou seis 
medalhas com seus competidores: 
Anna Julia dos Santos Macedo 1º lugar 
no Kyrogui; Bruna de Oliveira 1º lugar 
no Kyrogui; Emerson Lara 2º Kyrogui; 
Geovano Gonçalves 2º Kyrogui; Ma-
theus Dias 3º Kyrogui e Sara Cardoso 
1º no Poomse.

Os atletas estão se preparando para 
os Jogos Regionais.

Há vagas para treino nos 
seguintes locais:

golden strike - Rua Monticello, 64, 
centro (atrás dos Correios centro). 
Treinos as segundas e às quartas das 
9 às 10h30 e das 20 às 21h30 e aos 

sábados das 10 às 11h30 (adultos 
e crianças | masculino e femini-
no).
centro comunitário vila são paulo
Treinos às terças e às quintas das 
15h30 às 16h30 e das 16h30 às 
17h30 (adultos e crianças | mascu-
lino e feminino).

centro comunitário vila suíça
Treinos às terças e às quintas das 
9 às 10 horas e das 18 às 19 horas 
(adultos e crianças | masculino e 
feminino).
contato: todos com Augustto Guar-
nieri (12) 98238-5345 / Ronaldo (12) 
99773 5257 (whatsapp).

centro comunitário araretama
Treinos às segundas, às quartas e às 
sextas das 16h30 às 18 horas, das 19 às 
20 horas e das 20 às 21h30 (adultos | 
masculino e feminino).
contato: Geovano (12) 99178-5211 
(whatsapp) ou Matheus 12 99238-
2794 (whatsapp).

Macarrão destaca 
novos projetos da Liga

após ser reeleito pre-
sidente da liga pindamo-
nhangabense de Futebol, 
Wlamir lucas de souza 
lima, o Macarrão, des-
tacou algumas das ações 
que pretende colocar em 
prática para os próximos 
três anos no futebol do 
município.

segundo ele, uma das 
tarefas é fortalecer as 
categorias de base dos 
clubes, do sub 9 ao sub 
17. “aqui em pinda nós 
temos muito mais equi-
pes amadoras do que de 
base. temos que incen-
tivar os times a colocar 
os meninos para jogar e, 
assim, fortalecer o fute-
bol de hoje e do futuro”.

além disso, o presi-
dente explica que preten-
de fazer a reformulação 
nos clubes e federar 
todos os times para que 
eles tenham mais autono-
mia. “temos que regula-
rizar e federar as equi-
pes. a liga tem parceria 
com a Federação paulista 
de Futebol desde 2014 e 
isso nos ajuda a tornar o 
futebol mais forte”.

segundo ele, a in-
tenção é trazer equipe 
e profissionais da Fe-
deração para a cida-
de a cada três meses 
para fazer uma análise 
do futebol e de ques-

tões administrativas 
da liga. “planejamos 
trazer alguém da Fede-
ração para fazer uma 
avaliação geral, para 
fazermos uma adminis-
tração cada vez me-
lhor”, explicou.

outro projeto que 
pretende colocar em 
prática é a reativação 
dos campeonatos aDc. 
“Havia no passado mui-
tas competições com 
as empresas da cidade 
e isso movimentava o 
futebol, o público e os 
boleiros. acredito que 
se conseguirmos fazer 
esses torneios novamen-
te, toda a cidade vai ser 
beneficiada”, comentou.

Ao fim, Macarrão agra-
deceu o apoio dos clubes 
de pindamonhangaba, da 
prefeitura e dos atletas.

Wlamir Lucas de Souza 
Lima, o Macarrão

Atletas e professores exibem troféus conquistados na Copa América de Taekwondo

Vão começar as quartas de 
final da Copa Regional de Pin-
da. No domingo (28), os oito 
times classificados farão os jo-
gos de ida, e um dos confron-
tos será entre o Força Jovem e 
o Castolira, no Vila Verde (Ra-
mirão), às 10h30.

O Força Jovem, que termi-
nou a fase classificatória em 
terceiro lugar na chave A, vai 
a campo completo para tentar 
a classificação. Para isso tem 
que parar o forte ataque do ad-
versário, que já marcou 14 gols 
na competição. “É uma tarefa 
difícil, mas os nossos jogado-

res defensivos são experientes 
e estão prontos para anular o 
ataque do Castolira”, garantiu 
Porcel, o técnico da equipe.

O Castolira, que vem de 
uma goleada por seis a zero 
sobre o Bandeirante no últi-
mo jogo, terá em campo todos 
os titulares. Mas de acordo 
com o presidente do clube, 
tanto titulares quanto reser-
vas têm condição de fazer boa 
apresentação. “Todo o time 
está tranquilo para essa par-
tida. Entraremos em campo 
respeitando o adversário, mas 
sabemos que agora é ganhar 

ou ganhar. Não podemos va-
cilar”, afirmou Zé do Café. A 
vitória com grande vantagem 
no último jogo dá um ânimo 
a mais para o Castolira, po-
rém Zé disse que não há van-
tagem. “Agora nas quartas de 
final é como se fosse outro 
campeonato. Temos que jo-
gar de igual para igual e com 
seriedade”, destacou.

As quartas de final serão 
realizadas em jogos de ida e 
volta, decididas no saldo de gols 
e sem vantagem por gol fora de 
casa; já a semifinal e final serão 
decididas em jogos únicos. 

Força Jovem vai tentar 
parar ataque do Castolira

DOMINGO - 28 DE FEVEREIRO - 10h30

SAPOPEMBA         X        VILA SÃO JOSÉ AZEREDO
BANDEIRANTE   X       CANTAREIRA   FEITAL
CIDADE NOVA    X       ARARETAMA  BOSQUE
FORÇA JOVEM      X       CASTOLIRA  RAMIRÃO

PRÓXIMOS JOGOS DA COPA REGIONAL AMADOR

Castolira vai apostar no ataque para obter vantagem no jogo de ida

Odirley Pereira Divulgação

Divulgação


