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Moradora de Pinda
é selecionada
para carregar
tocha olímpica
Tânia Siqueira, moradora de
Pindamonhangaba, foi selecionada para carregar a tocha olímpica quando o símbolo dos Jogos
Olímpicos passar pela cidade de
Taubaté – no dia 27 de julho – há

nove dias da abertura do evento,
no estádio do Maracanã.
Segundo ela, sua escolha foi
uma surpresa. “Minha ﬁlha me
inscreveu, sem eu saber, e recebi um e-mail com a informação

de que fui selecionada”.
Além de Tânia, outros dois
moradores da região vão carregar a tocha no mesmo dia, um de
Taubaté e outro de Caçapava.
PÁGINA 6

ALUNOS DA FUNVIC
VISITAM USINAS DE ANGRA
Trinta e sete alunos dos
cursos de Tecnologia em Processos Químicos, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação,
e seis professores da Funvic
– Faculdade de Pindamo-

Tânia Siqueira vai carregar a tocha olímpica

nhangaba – ﬁzeram uma
visita técnica às instalações
da Eletrobras Eletronuclear
– Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto em Angra dos
Reis-RJ, na última semana.
Foram abordados assuntos

sobre a Central Nuclear, informações sobre o funcionamento geral das usinas, como
é gerada a energia elétrica a
partir de reatores nucleares,
dentre outros.
PÁGINA 3

Começa novena de Nossa
Senhora de Fátima
A novena da festa em
louvor a Nossa Senhora de
Fátima, que começou na
quarta-feira (4), vai até a
sexta-feira da semana que
vem – dia 13.
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Cada missa da novena
é celebrada por um padre
convidado e a partir do
sábado (7), haverá bingo
e quermesse após a celebração.
PÁGINA 3

SPANI VAI SORTEAR R$ 11 MIL NO SÁBADO
PÁGINA 3

Prazo para
preenchimento do
CAR termina hoje
PÁGINA 6

Bela Vista recebe
projeto social
de libras PÁGINA 3
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ditorial
Vale-cultura ainda é
desconhecido do povo

Governo não sabe conduzir
ótimo projeto criado
por ele mesmo

O

Vale-Cultura
vai completar
três anos em
agosto de 2016. Mas até
agora apenas uma parcela mínima, bem pequena,
da população brasileira
sabe o que é. Os que
conhecem o programa
não sabem ao certo como
ele funciona e nem se
funciona.
Apesar disso, o Governo Federal alega que já
foram beneficiadas mais
de 480 mil brasileiros e
que eles teriam consumido R$ 265 milhões
em produtos ou serviços
culturais.
O curioso é que o
cidadão pode procurar,
procurar e vasculhar no
site do Governo ou na
página do programa que
não encontrará dados
mais precisos sobre o
Vale-Cultura. Nada está
claro para o público,
infelizmente.
Mas, ainda assim,
o Governo insiste em
comunicar estatísticas
sobre o elemento e a
forma de utilização.
O que se tem conhecimento, até a presente
data, é que é no segmento de livros, jornais e
revistas que os trabalhadores que recebem o Vale-Cultura mais gastam
os recursos do benefício.
Desde agosto de 2013,
quando o Programa de
Cultura do Trabalhador
começou a ser executado,
houve consumo de aproximadamente R$ 265
milhões em produtos e
serviços culturais, sendo
65,7% deste volume – R$
174 milhões – para hábitos de leitura. O cinema
fica em segundo lugar na
escolha dos beneficiados,
com 21,5% do gasto (R$
57 milhões).
Vale lembrar que, em
tese, o Vale-Cultura era
visto como um programa
que poderia fazer parte
da vida dos brasileiros,
assim como existem as
iniciativas federais do
Bolsa-Família; Minha
Casa, Minha Vida; Bolsa
Atleta; ou as estaduais do
Leve-Leite; Renda-Cidadã, e mais tantas dezenas
de fundos criados para,
de modo geral, propiciar
melhorias ao cidadão.
Porém, não é isso o que
está ocorrendo.
Alguns podem estar se
perguntando Vale o quê?
Isso mesmo. Não pegou,
não vingou. A intenção
do Ministério da Cul-

tura era depositar R$
50, mensalmente como
crédito em um cartão
magnético, para serem
gastos, exclusivamente,
em serviços e bens culturais. Assim, os contemplados pelo benefício
poderiam usar essa verba
em estabelecimentos
associados ao programa
(são 38.964 empresas
recebedoras, as que
aceitam o Vale-Cultura)
para comprar ingressos
para espetáculos – como
apresentações musicais,
de dança, teatro e circo
–, para assistir filmes
no cinema ou visitar
museus. O crédito, que
é cumulativo e não teria
prazo de validade, também pode ser usado na
aquisição de CDs, DVDs,
livros, revistas, jornais e
instrumentos musicais.
Além disso, cursos de
artes, audiovisual, dança,
circo, fotografia, música, literatura ou teatro
podem ser pagos com o
Vale-Cultura.
A iniciativa seria voltada, preferencialmente,
para quem ganha até cinco salários mínimos por
mês. No papel, um baita
programa. Excelente.
Ideia louvável de deixar o
povo brasileiro mais culto. Mas, não tem funcionado como deveria. Parte
da culpa é do Governo e
parte das empresas, que
não têm incentivado a
iniciativa, pois teriam
que bancar 10% do projeto (R$ 1), em contrapartida, poderiam deduzir
1% do Imposto de Renda
devido. Fazer o quê? O
jeito é lamentar por mais
este bom projeto que está
indo ralo abaixo.
Parece até reprise,
pois já editoriamos sobre
o tema, mas até agora
nada. Ele continua às
escuras.
Na informação oficial
do Governo Federal, 480
mil pessoas já utilizaram
o programa, mas isso é
muito pouco para um
programa em um país do
tamanho do Brasil, especialmente sobre um tema
de tamanha relevância,
que é a cultura.
Está na hora do Governo estimular mais sua
própria criação.
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proseando

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

SINAL VERMELHO

E

ra um sábado desértico. Pouco mais
de meio dia. O suor me
presenteava com rios e
afluentes. A fome desafiava meus últimos reais,
suficientes para ludibriá
-la na lanchonete do outro
lado da rua. Mas era preciso esperar o semáforo
autorizar a travessia pela
faixa de pedestres. Uns e
outros não têm paciência:
arriscam-se, desafiam a
morte. Eu, não. Por imprudência no trânsito, não
morrerei. Por minha imprudência, não. Pela dos
outros, não sei. Tomara
que não.
Assim que o semáforo
interrompeu o fluxo, não
atravessei. Meus olhos
foram capturados pela
beleza da mulher com decote sutil, que retocava
o batom ao lado de uma
adolescente no automóvel luxuoso.
- Devo usar Dior ou
Coco Chanel, filha?
A menina lambia os dedos lambuzados de x-bacon.

- Sei lá. Use qualquer
coisa.
- Como assim, qualquer coisa?
- Não sei, mãe. Não
curto festa de bacana.
Que saco!
- Não é festa de bacana. É um jantar para investidores que poderão
tirar nossa empresa do
vermelho e garantir o seu
futuro.
- Meu futuro ou garantir que você compre mais
milhares de vestidos?
- Agora, chega! Deixe
de ser malcriada, menina!

A filha fez cara de desdém
e irritou ainda mais a mãe.
- Você sabe que eu
odeio quando você faz
essa carinha. Odeio quando come dentro do carro.
Odeio quando você usa
palavras chulas. Odeio...
- Quanto estresse,
mãe. Isso é fome, sabia?
Dá uma mordidinha no
meu lanche que passa.
Enquanto discutiam,
um menino de rua, sujo,
esfarrapado, toca na cabeça, descalço, se aproximou do automóvel, pelo
lado da menina. Quando

Barba e cabelo. Já!
S

onhar é preciso, viver não é
preciso. Altero a frase emprestada por Fernando Pessoa
para o qual, navegar é preciso, viver não é preciso. Dom Quixote personifica o sonho, o mais puro sonho
de sentir uma estranha capacidade
de mudar o mundo. Da força da razão incorruptível, sua Dulcinéia, e o
amigo Sancho, provam que existem
valores além do fisicamente materializado, o amor desinteressado
a amizade sincera e a lealdade, o
sonho é o ideal convertido em uma
espécie de bússola da existência.
E eu aqui em Pinda sentado na
modesta barbearia do Humberto, vendo meu cabelo cair picado.
Olhando no espelho, o tempo, os
cabelos agora são brancos, rugas
denunciam sofrimentos inúteis,
uma expressão cansada revela
minha idade, como esta revista
que leio, poderia ser tombada pelo
patrimônio histórico, mas mesmo
assim me distrai com as coisas
que não li e não sabia. É a força
da notícia verdadeira. É como um
pacote daquilo que não sabemos,
tantas coisas inéditas, lendo percebo como as perguntas e por ve-

zes suas evidentes respostas continuam intocadas pelo tempo.
Tento imaginar, entender essa
coisa do tempo manter os mesmos problemas, e pensar no que
se transformou a vida da gente.
Mania de buscar respostas para
tudo dentro da lógica encomendada, destruindo a capacidade de
julgamento, nos ocupando com
problemas lançados propositadamente para distrair nossos dias,
nos afastando do sonho de idealizar e construir o futuro.
O corte corre solto, fico calado ouvindo, concordando formulação lógica das críticas de meu
barbeiro, que sabe tudo sobre
tudo. Só mesmo quem sentar naquela cadeira poderá experimentar a alegria e o prazer das suas
tiradas, dá gosto o ver discorrer
sobre intrincados temas atuais,
condenando uns, absolvendo outros, com seu bom senso que me
faz pensar na simplicidade das
soluções, de impostos absurdos, a
segurança, o transporte a saúde,
educação, administração, nada
escapa de sua severa crítica, para
tudo ele solta um torpedo de ar-

o viram, se assustaram. A
mãe deve ter pressuposto
um assalto, pois retirou,
rapidamente, o rolex, as
pulseiras, os colares
de ouro e os guardou
no porta-luvas. A filha
pensou em fechar o vidro, mas o menino havia
pousado as mãos na janela.
Não encontrei vestígio de ameaça naquele
toquinho de gente. Mas
vai saber. O mundo está
tão no avesso que até
crianças e idosos ocultam
periculosidade
nos olhos insuspeitos.
Por isso, fiquei atento
a cada movimento do
moleque, caso precisasse agir.
O menino olhava para
o semáforo e para a menina, sucessivas vezes.
Quando o semáforo liberou o tráfego, ele, num
arrebatamento, subtraiu
o sanduíche das mãos da
menina e fugiu.
O menino estava com
fome.

Claudio Berenguel - Advogado

razoado bom senso, mirando solucionar um problema qualquer,
que atormenta a todos, e poucos
dizem alguma coisa. Seus questionamentos são contundentes, por
conta disso evito dar corda, senão
o corte não tem fim, imagine a
cena:
_ O Humberto para de cortar,
pigarreia e solta uma espécie de
grunhido, misto de dor e revolta,
pronto o sinal dado de que lá vem
a celebre frase: Sabe o que é? E ele
sabendo o que é dispara logo seus
torpedos.
Pequena pausa, depois um discurso para uma plateia imaginária, ou um comício sincero de suas
convicções, fruto da mistura de
tantas e diversas opiniões que colhe entre um corte e outro. Mais
que tudo, fruto de quem luta diariamente com um pente e uma
tesoura na mão para ganhar a
vida sem favores do Estado, sem
amigos influentes, nem negócios
propostos nas sombras, sem financiamentos do BNDES, mas
que ainda sonha com seu país nos
trilhos. Sua esperança contagia. É
um brasileiro notável.

Pinda terá sinal de TV
analógico desligado em 2017
O Ministério das Comunicações divulgou as
cidades que em 2017 não
receberão o sinal analógico de televisão, apenas os
digitais. O processo começou em janeiro deste ano
no país e segue até 2018.

Pindamonhangaba e a
região do Vale do Paraíba
têm a previsão de desligamento em 27 de setembro
de 2017, se não houver
atrasos. Uma pesquisa
será feita pela EAD – Empresa Administradora de

Digitalização para indicar
se o índice de acesso digital
da cidade alcançou 93%.
Às famílias inscritas em
programas sociais, a Anatel fará a distribuição dos
conversores digitais na
faixa de 700 MHz abrin-

EXPEDIENTE

do espaço para a expansão
do sinal 4G, pois por meio
dessa faixa que esse sinal
será esvaziado as empresas de telefonia usarão.
As empresas vão indicar quando devem desligar
o sinal aos telespectadores.
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Começa novena de
Nossa Senhora de Fátima

Divulgação

Divulgação

A novena da festa em louvor a
Nossa Senhora de Fátima teve início na quarta-feira (4) e vai até a
sexta-feira da semana que vem –
dia 13.
Em cada missa da novena, que
será às 19 horas, haverá um celebrante convidado de outra comunidade. No dia da festa, às 18 horas,
haverá a oração do Santo Rosário,
seguido da procissão e logo após a
missa, presidida pelo cônego Francisco Carlos – padre Chiquinho –
pároco da comunidade Nossa Senhora de Fátima.
A partir do sábado (7), após a
missa da novena, bingo e quermesse com barracas de comes e bebes.

Encontro de deﬁcientes auditivos no
ano passado, no Shopping Pátio Pinda

Centro comunitário
do Bela Vista
recebe projeto
social em libras
Padre Chiquinho é o pároco responsável pelo evento

Spani de Pinda vai sortear R$ 11 mil
em barras de ouro neste sábado
Ação faz parte da campanha de aniversário da rede e premiará
clientes em nove cidades onde a marca está inserida
Em comemoração ao
seu 12º aniversário, a
Rede Spani Atacadista
encerra neste sábado (7),
a campanha ‘Aniversário
Spani Atacadista. Economia que vale ouro!’, com o
sorteio de R$ 100 mil em
barras de ouro.
Ao longo da campanha,
além da promoção foram
oferecidos aos varejistas,
transformadores, revendedores e consumidores ﬁnais
ações e descontos diferenciados nas lojas de São José
dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Mogi
das Cruzes, Atibaia, Volta
Redonda e Resende.
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No sábado às 18 horas,
cada uma destas unidades
sorteará, simultaneamente, cerca de R$ 11 mil em
barras de ouro, que totalizará R$ 100 mil. Para o
diretor de Operações do

Spani Atacadista, Valney
Gutenberg, este prêmio
estimulou o aquecimento
nas vendas e trouxe resultados positivos no mês de
abril.
“Todo ano a rede inves-

te em um prêmio diferente
e isso, sem dúvidas, aquece
as vendas em geral. Todas
as lojas apresentaram um
aumento considerável em
seu desempenho ao longo
da campanha, resultado
que deve ﬁcar ainda melhor com a aproximação
do Dia das Mães”, destaca.
Ainda é possível concorrer ao prêmio. A cada
R$ 300 em compras feitas
nas lojas Spani o cliente ganha um cupom para
participar do sorteio. Serão válidos os cupons depositados nas urnas até as
12 horas do dia 7 de maio.
Após este horário as urnas
serão lacradas.

Há cinco anos
um projeto criado
na Escola Municipal Professor Moacyr de Almeida, no
Jardim Bela Vista,
vem proporcionando desenvolvimento
na aprendizagem de
crianças e adolescentes; e encantando por onde passa.
O “As mãos que encantam” teve seu
inicio em 2012, com
alunos do 2º ano do
Ensino Fundamental sob a coordenação de professores.
As ferramentas
utilizadas no coral
em libras - Linguagem Brasileira de
Sinais - são músicas
vivenciadas
pelas
crianças. Após cinco anos na escola o
projeto social agora
está no centro comunitário do bairro, pois as crianças
concluíram o Ensino
Fundamental I (1º
ao 5º ano).

Com a receptividade da comunidade e o impacto
positivo, agora no
centro comunitário, o projeto iniciado pelos professores Erika e Rauf
atende crianças e
jovens de seis a 17
anos de escolas municipais, estaduais
e particulares. Do
grupo, dois alunos
têm deficiência auditiva. As crianças
do ‘As mãos que encantam’ já fizeram
diversas apresentações na cidade.
A próxima será na
Fasc – Faculdade
Santa Cecília, dia
23 de maio. Para
quem se interessar
pelo projeto, basta
procurar a professora Érika aos sábados no horário
de aula, das 9 às 11
horas, no centro comunitário do bairro
(rua Orlando Silva Bela Vista).

Estudantes da Funvic visitam instalações
nucleares das usinas de Angra dos Reis
A Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – representada por
37 alunos dos “Cursos de
Tecnologia em Processos
Químicos, Engenharia de
Produção e Engenharia de
Controle e Automação”, e
seis professores, participou, no dia 25 de abril,de uma visita técnica às
instalações da Eletrobras
Eletronuclear – CNAAA Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis-RJ. A visita
iniciou às 9 horas e estendeu até às 16h30.
Foram abordados diversos assuntos sobre a
Central Nuclear, informações sobre o funcionamento geral das usinas,
como é gerada a energia
elétrica a partir de reatores nucleares, o beneﬁciamento e enriquecimento
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do urânio, os cuidados que
a Eletrobras Eletronuclear
tem com o meio ambiente
e com as comunidades vizinhas, e divulgação das
ações socioambientais da
Eletrobras Eletronuclear.
Ainda, foram debatidas
as principais ações de responsabilidade social que a
empresa realiza, das quais
as atividades culturais voltadas para a comunidade.
Atualmente na Central
Nuclear de Angra dos Reis
estão em operação as usinas Angra 1, com capacidade para geração de 640
megawatts elétricos, e Angra 2, de 1.350 megawatts
elétricos. Elas produzem
mais de um terço de toda
a energia consumida no
estado do Rio de Janeiro.
Angra 3, em construção, será praticamente
uma réplica de Angra 2

Energia de origem nuclear é a forma de geração de eletricidade, em
larga escala, que menos causa impacto ao meio ambiente
(incorporando os avanços
tecnológicos
ocorridos
desde a construção desta
usina), está prevista para
gerar 1.405 megawatts
elétricos.
Em todo o mundo, a
grande desinformação sobre o funcionamento e a
segurança das usinas nu-

cleares alimenta muitos
mitos sobre o assunto.
Ciente deste fato, a
Eletrobras Eletronuclear
adotou desde a implantação da Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto,
uma política transparente
de esclarecimento das comunidades vizinhas sobre

o funcionamento das usinas nucleares.
Essa iniciativa está
materializada nos centros
de informações que a empresa mantém próximo
à CNAAA e no centro de
Angra dos Reis e através
de visitas técnicas em suas
instalações
destinadas

principalmente às universidades nacionais. Em
mais de trinta anos de geração de energia nuclear,
as usinas de Angra nunca
provocaram um acidente
ou evento que colocasse
em risco os trabalhadores
das usinas, a população ou
o meio ambiente.
A energia de origem
nuclear é, hoje, a forma
de geração de eletricidade, em larga escala, que
menos causa impacto ao
meio ambiente.
Usinas
nucleares
como as de Angra dos
Reis funcionam em áreas relativamente pequenas, não liberam gases
que provocam aquecimento da atmosfera e todos os seus resíduos são
mantidos em instalações
sob monitoramento permanente.
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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 DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

0003901-92.2006.8.26.0445
Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial Inmetro
Antonio Roque Mucelin Epp

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Instituto
Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial Inmetro, para cobrança de dívidas
provenientes de Multas e demais Sanções. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Antonio Roque Mucelin Epp
Documentos da Executada: CNPJ: 05.771.947/0001-10
Execução Fiscal nº: 0003901-92.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Data da Inscrição: 26/12/2005
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:183A
Valor da Dívida: R$2263,04 em 24/04/2006
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de abril de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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5 DE MAIO DE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 5.311, DE 03 DE MAIO DE 2016.
Reajusta a tarifa dos serviços de transporte coletivo da Empresa Concessionária “VIVA
TRANSPORTE COLETIVO LTDA”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e com base no art. 5º, inciso I, item 12, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de
1990, e,
Considerando o que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal;
Considerando cláusula V e 5.2.4 do Contrato nº 168/2004 de Concessão de Serviço Público de
Transporte Coletivo do Município - reajuste da tarifa;

Educação, Sustentabilidade e Paz: Pessoas Melhores para um Mundo Melhor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO ÀS ESCOLAS DA
REDE
PRIVADA
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
DO
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA.

D E C R E T A:Art.1º Fica reajustada a tarifa de linhas urbanas, rurais e distritais, cobradas pela Concessionária
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA”, fixada em R$3,50 (três reais e cinquenta centavos) a partir
de 10 de maio de 2016.
Art.2º Continuam em vigor os cartões adquiridos pelos usuários até que sejam regularmente
utilizados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de maio de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas
atribuições legais, CONVOCA através do presente edital, os gestores e mantenedores das escolas da
rede particular de ensino para Reunião de Orientação Técnica no dia 17 de maio de 2016, às 9h no
Museu Histórico e Pedagógico “Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, embasada pela Portaria nº1
de 19 de abril de 2016, com a Comissão de Supervisores designados pela portaria nº 02 de 19 de abril
de 2016 que trata dos seguintes assuntos:
1- Documentação exigida para pedidos de autorização de funcionamento de escolas de educação
infantil da iniciativa privada
2- Plano de Gestão
3- Projeto Político Pedagógico
4- Regimento Escolar
5- Requerimento de mudança de denominação da instituição de Educação Infantil
6- Requerimento de mudança de Endereço, transferência da mantença e suspensão temporária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.638, DE 03 DE MAIO 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 nos termos
do Processo Externo nº 5258, de 19/02/2016,
RESOLVE:
¬
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro Esportivo “José Ely de Miranda – Zito”, no dia
06 de maio de 2016, pelo Centro de Educação Ensino Fundamental e Infantil Art Toledo Ltda - ME,
para a realização de gincana com seus alunos e as mães.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.

Segue abaixo relação das escolas de Educação Infantil CONVOCADAS:
Art Kids
Balão Mágico
Brincando e Aprendendo
Clube do Mickey
Educandário “São Vicente de Paulo”
Educar
Giz de Cera
Iniciativa
Mestre
Mundo dos Sonhos
Peixinho Encantado
Pequeno Príncipe
Petter Pan
Pintando o Sete
Planeta Criança
Clube da Mônica
São Rafael

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro - Respondendo interinamente pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de maio 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

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro – Pindamonhangaba – SP – CEP.: 12400-400 – Tel./Fax: (12) 3644 1565

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO
0501794-18.2006.8.26.0445
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Sueli Conceicao

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÕES ***
PREGÃO Nº. 055/2016 (PMP 7690/2016)
A autoridade superior homologou, em 25/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida da “aquisição de ferramentas e ferragens a serem utilizados pelos
Departamentos de Obras e Viação e Departamento de Serviços Municipais”, em favor das
empresas: 7R Comercial EIRELI ME, os itens 03, 10, 11, no valor total de R$ 2.291,24;
Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP, os itens 01, 02, 04, 07,
08, no valor total de R$ 3.398,00; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens 05, 06, 09,
no valor total de R$ 323,74.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2016 (PMP 9151/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria de Saúde e
Assistência Social, homologou e adjudicou, em 04/05/2016, a licitação supra, que cuida de
“aquisição de medicamentos para suprir a necessidade do Município de Pindamonhangaba”,
em favor das empresas os itens (item/vl.unit. em R$): Aglon Comércio e Representações
Ltda: 10/7,18; 32/22,80; 33/4,61; Cirúrgica São José Ltda: 24/11,00; Cristalia Produtos
Químicos Farmaceuticos Ltda: 01/5,10; 02/7,09; 14/1,96; 15/1,88; 19/15,37; 20/7,48; Interlab
Farmacêutica Ltda: 07/1,866; Medway Log Comércio e Serviços Ltda: 04/5,50; 05/3,05;
06/0,225; 08/0,234; 11/1,065; 12/5,09; 16/4,27; 22/0,0708; 25/5,16; 26/5,14; 28/1,12. Itens
imprósperos: 03, 09, 13, 17, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 34.
*** COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10095/2016)
Comunicamos que no chamamento público acima, que cuida do “cadastramento de
oficineiros de arte, cultura, educação e comunicação de Pindamonhangaba e Sub Região
2 Metropolitana do Vale do Paraíba, para fomento às políticas públicas de juventude do
Município de Pindamonhangaba para o Programa Estação Juventude”, em conformidade
com o item 3.3 do edital, fica prorrogado o período de cadastramento por mais 20 dias,
devendo ser realizado até o dia 25/05/2016.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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 DE EXECUTADO
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500323-20.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Gino Pedro Amadei

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

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

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO (S)
EXECUTADO (S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em)
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem
penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Sueli Conceicao
Documentos da Executada: NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0501794-18.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:10/08/2006 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2950506 e/ous
Valor da Dívida: R$875,39
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

Executada: Gino Pedro Amadei
Documentos da Executada:NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0500323-20.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 05/01/2009 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:126396 e/ous
Valor da Dívida: R$981,24

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

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de abril de 2016.

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

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
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500880-70.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Jose Decio de Assis Me

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

Chamamento 2 col por 14 cm
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

0007489-34.2011.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Uniao
Condimentos Karina Ltda e outro

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Executado:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Uniao,
para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e
despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Elaine da Silva Leite
Documentos da Executada: CPF: 186.832.688-88, RG: 27064107
Execução Fiscal nº: 0007489-34.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/03/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 39493471-7
Valor da Dívida: R$90.775,11 em 18/06/2015
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de abril de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executada: Jose Decio de Assis Me
Execução Fiscal nº: 0500880-70.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Valor da Dívida: R$ 859,19
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016.

ORDEM DO DIA

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

16ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio

CONVOCAÇÃO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
09 de maio de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

Ficam os conselheiros (as) titulares do Conselho Gestor do Fundo Social de
Solidariedade, convocados a comparecerem à 5.ª reunião ordinária deste conselho,
a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a seguir:
Apresentação do Equoterapia – Projeto Cavalgar
Deliberação da Utilização do Recurso Financeiro.
Dia: 05/05/2016
Horária: 16:30 horas
Local: Secretaria de Saúde
Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar
justificativa através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do FSSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.631, DE 18 DE ABRIL DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.581, de 05 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 5.625, de
26 de março de 2014, RESOLVE designar os senhores abaixo relacionados para comporem a
Comissão Organizadora do III Festival de Música da Juventude:

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I.

Projeto

de

Lei

“Regulamenta

o

n°

34/2016,

exercício

das

do

“motoboy”

e

transporte

de

mercadorias

outras disposições”.

Membros:

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2016.

- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
- Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos
Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fiscalizar a realização do III Festival de
Música da Juventude.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de abril de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Felipe

dos

César,

que

profissionais

em

transporte de passageiros “mototaxista”, serviço comunitário de rua

Presidente: - Silvia de Castro Rezende
Assessora de Gabinete
- Afonso Celso de Oliveira
Diretor do Departamento de Cultura

Vereador

atividades

“motofrete”,

e

determina

dos

Senhores

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos

Pessoais:

conforme

inscrição

Vereadores no livro próprio.
Tribuna

Livre:

Deltonio

Aires

Pereira

qualidade; geração de emprego; LDO e LO.

–

Exposição:

saúde

de

Tribuna do Norte
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5 DE MAIO DE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 5.311, DE 03 DE MAIO DE 2016.
Reajusta a tarifa dos serviços de transporte coletivo da Empresa Concessionária “VIVA
TRANSPORTE COLETIVO LTDA”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e com base no art. 5º, inciso I, item 12, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de
1990, e,
Considerando o que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal;
Considerando cláusula V e 5.2.4 do Contrato nº 168/2004 de Concessão de Serviço Público de
Transporte Coletivo do Município - reajuste da tarifa;

Educação, Sustentabilidade e Paz: Pessoas Melhores para um Mundo Melhor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO ÀS ESCOLAS DA
REDE
PRIVADA
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
DO
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA.

D E C R E T A:Art.1º Fica reajustada a tarifa de linhas urbanas, rurais e distritais, cobradas pela Concessionária
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA”, fixada em R$3,50 (três reais e cinquenta centavos) a partir
de 10 de maio de 2016.
Art.2º Continuam em vigor os cartões adquiridos pelos usuários até que sejam regularmente
utilizados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de maio de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas
atribuições legais, CONVOCA através do presente edital, os gestores e mantenedores das escolas da
rede particular de ensino para Reunião de Orientação Técnica no dia 17 de maio de 2016, às 9h no
Museu Histórico e Pedagógico “Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, embasada pela Portaria nº1
de 19 de abril de 2016, com a Comissão de Supervisores designados pela portaria nº 02 de 19 de abril
de 2016 que trata dos seguintes assuntos:
1- Documentação exigida para pedidos de autorização de funcionamento de escolas de educação
infantil da iniciativa privada
2- Plano de Gestão
3- Projeto Político Pedagógico
4- Regimento Escolar
5- Requerimento de mudança de denominação da instituição de Educação Infantil
6- Requerimento de mudança de Endereço, transferência da mantença e suspensão temporária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.638, DE 03 DE MAIO 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 nos termos
do Processo Externo nº 5258, de 19/02/2016,
RESOLVE:
¬
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro Esportivo “José Ely de Miranda – Zito”, no dia
06 de maio de 2016, pelo Centro de Educação Ensino Fundamental e Infantil Art Toledo Ltda - ME,
para a realização de gincana com seus alunos e as mães.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.

Segue abaixo relação das escolas de Educação Infantil CONVOCADAS:
Art Kids
Balão Mágico
Brincando e Aprendendo
Clube do Mickey
Educandário “São Vicente de Paulo”
Educar
Giz de Cera
Iniciativa
Mestre
Mundo dos Sonhos
Peixinho Encantado
Pequeno Príncipe
Petter Pan
Pintando o Sete
Planeta Criança
Clube da Mônica
São Rafael

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro - Respondendo interinamente pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de maio 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

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2016.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro – Pindamonhangaba – SP – CEP.: 12400-400 – Tel./Fax: (12) 3644 1565

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO
0501794-18.2006.8.26.0445
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Sueli Conceicao

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÕES ***
PREGÃO Nº. 055/2016 (PMP 7690/2016)
A autoridade superior homologou, em 25/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida da “aquisição de ferramentas e ferragens a serem utilizados pelos
Departamentos de Obras e Viação e Departamento de Serviços Municipais”, em favor das
empresas: 7R Comercial EIRELI ME, os itens 03, 10, 11, no valor total de R$ 2.291,24;
Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP, os itens 01, 02, 04, 07,
08, no valor total de R$ 3.398,00; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens 05, 06, 09,
no valor total de R$ 323,74.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2016 (PMP 9151/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria de Saúde e
Assistência Social, homologou e adjudicou, em 04/05/2016, a licitação supra, que cuida de
“aquisição de medicamentos para suprir a necessidade do Município de Pindamonhangaba”,
em favor das empresas os itens (item/vl.unit. em R$): Aglon Comércio e Representações
Ltda: 10/7,18; 32/22,80; 33/4,61; Cirúrgica São José Ltda: 24/11,00; Cristalia Produtos
Químicos Farmaceuticos Ltda: 01/5,10; 02/7,09; 14/1,96; 15/1,88; 19/15,37; 20/7,48; Interlab
Farmacêutica Ltda: 07/1,866; Medway Log Comércio e Serviços Ltda: 04/5,50; 05/3,05;
06/0,225; 08/0,234; 11/1,065; 12/5,09; 16/4,27; 22/0,0708; 25/5,16; 26/5,14; 28/1,12. Itens
imprósperos: 03, 09, 13, 17, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 34.
*** COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10095/2016)
Comunicamos que no chamamento público acima, que cuida do “cadastramento de
oficineiros de arte, cultura, educação e comunicação de Pindamonhangaba e Sub Região
2 Metropolitana do Vale do Paraíba, para fomento às políticas públicas de juventude do
Município de Pindamonhangaba para o Programa Estação Juventude”, em conformidade
com o item 3.3 do edital, fica prorrogado o período de cadastramento por mais 20 dias,
devendo ser realizado até o dia 25/05/2016.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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 DE EXECUTADO
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500323-20.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Gino Pedro Amadei

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

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

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO (S)
EXECUTADO (S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em)
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem
penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Sueli Conceicao
Documentos da Executada: NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0501794-18.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:10/08/2006 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2950506 e/ous
Valor da Dívida: R$875,39
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

Executada: Gino Pedro Amadei
Documentos da Executada:NADA CONSTA
Execução Fiscal nº: 0500323-20.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 05/01/2009 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:126396 e/ous
Valor da Dívida: R$981,24

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

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de abril de 2016.

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

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
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500880-70.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Jose Decio de Assis Me

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

Chamamento 2 col por 14 cm
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

0007489-34.2011.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Uniao
Condimentos Karina Ltda e outro

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Executado:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Uniao,
para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e
despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Elaine da Silva Leite
Documentos da Executada: CPF: 186.832.688-88, RG: 27064107
Execução Fiscal nº: 0007489-34.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/03/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 39493471-7
Valor da Dívida: R$90.775,11 em 18/06/2015
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de abril de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executada: Jose Decio de Assis Me
Execução Fiscal nº: 0500880-70.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Valor da Dívida: R$ 859,19
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016.

ORDEM DO DIA

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

16ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio

CONVOCAÇÃO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
09 de maio de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

Ficam os conselheiros (as) titulares do Conselho Gestor do Fundo Social de
Solidariedade, convocados a comparecerem à 5.ª reunião ordinária deste conselho,
a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a seguir:
Apresentação do Equoterapia – Projeto Cavalgar
Deliberação da Utilização do Recurso Financeiro.
Dia: 05/05/2016
Horária: 16:30 horas
Local: Secretaria de Saúde
Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar
justificativa através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do FSSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.631, DE 18 DE ABRIL DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.581, de 05 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 5.625, de
26 de março de 2014, RESOLVE designar os senhores abaixo relacionados para comporem a
Comissão Organizadora do III Festival de Música da Juventude:

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I.

Projeto

de

Lei

“Regulamenta

o

n°

34/2016,

exercício

das

do

“motoboy”

e

transporte

de

mercadorias

outras disposições”.

Membros:

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2016.

- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
- Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos
Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fiscalizar a realização do III Festival de
Música da Juventude.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de abril de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Felipe

dos

César,

que

profissionais

em

transporte de passageiros “mototaxista”, serviço comunitário de rua

Presidente: - Silvia de Castro Rezende
Assessora de Gabinete
- Afonso Celso de Oliveira
Diretor do Departamento de Cultura

Vereador

atividades

“motofrete”,

e

determina

dos

Senhores

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos

Pessoais:

conforme

inscrição

Vereadores no livro próprio.
Tribuna

Livre:

Deltonio

Aires

Pereira

qualidade; geração de emprego; LDO e LO.

–

Exposição:

saúde

de

Pindamonhangaba

QUINTA-FEIRA

CIDADE

5 DE MAIO de 2016

Tribuna do Norte

Tânia Siqueira é selecionada
para carregar tocha olímpica
Tânia Siqueira é natural de Itajubá-MG,
mas mora em Pindamonhangaba há 16 anos,
e desde 2013 trabalha
na Casa de Triagem da
cidade, onde faz trabalhos com dependentes
químicos e moradores
de rua.
A iniciativa desenvolvida pela enfermeira
fez com que ela fosse
uma das selecionadas
para carregar a tocha
olímpica, que está percorrendo os municípios
brasileiros até chegar
ao destino final, que é o
Rio de Janeiro.
Para Tânia foi uma
surpresa. Há um mês e
meio o patrocinador da

promoção a informou
que ela foi uma das escolhidas. “Minha filha
que mora em Volta Redonda me inscreveu, sem
eu saber, depois recebi
um e-mail dizendo que
fui selecionada”, conta.
Ainda sem horário
definido e a localização
exata de qual percurso,
Tânia percorrerá na cidade de Taubaté, dia 27
de julho. Como acontece tradicionalmente,
após a chama ser passada de uma pessoa
para a outra, as tochas
são recolhidas, porém,
nessa ocasião, o patrocinador informou que
as tochas ficarão com
os selecionados.

A preparação é seguida por um manual que
cada participante recebeu de como deve proceder, mas no dia também haverá monitores
para dar auxílio.
Para ela é um orgulho carregar a tocha.
“Não é só um reconhecimento da minha filha, e sim do trabalho
que desenvolvemos na
Casa”, ressalta. O objetivo da seleção era
buscar pessoas que fizessem a diferença na
comunidade.
A Casa de Triagem
atende
dependentes
químicos e moradores de rua, e de acordo
com pesquisa realizada

na entidade, das pessoas que passam por
lá, 40% conseguem
voltar para o âmbito
familiar, trabalhar e
estudar.
Além de Tânia, mais
três pessoas percorrerão em Taubaté: Telmo
Lucio Pereira, de Itajubá; Asdrubal Nascimento, de Taubaté; e Robson Paiva Amparo, de
Caçapava.
A tocha olímpica
passou por Atenas, na
Grécia, berço dos jogos,
pela Suíça e veio para o
Brasil na última terçafeira (3), onde de Goiás começou o percurso
para o revezamento no
país.

Divulgação

Tânia Siqueria mora em Pinda há 16 anos

Confira a carta que a filha enviou
“Orgulho é a palavra correta de ter
uma pessoa que atua na sociedade como
a Tânia Siqueira. Ela é minha mãe, mas
não somente por isso, além de ter sua
função em uma casa de reabilitação
para dependentes de álcool e drogas,
vai além desse título e traz esperança
para moradores de rua e dependentes
químicos de Pindamonhangaba/SP.
Além de ter tato para aproximar
das histórias dos moradores de rua e
ganhar confiança, ela faz todo acompanhamento até a pessoa decidir sair
da rua e voltar a viver com saúde. Se

arrisca muitas vezes também para
trazer dependentes químicos para uma
vida normal. Ela vai até o máximo para
trazer esperança, além de conseguir
todo tratamento gratuito com parcerias
que conquistou.
Este ano ganhou o prêmio de mulher
que faz a diferença na cidade pela Unesco e na minha opinião, merece ter esse
reconhecimento, pois não são todos que
têm coragem de ver o outro com humildade e dar esperança. Precisa ter amor
além de tudo, e trabalhar com amor faz
toda a diferença. Obrigada".

Prazo de preenchimento
do CAR termina hoje
Estimativa divulgada
pela Secretaria de Agricultura do Estado de São
Paulo aponta que 30%
dos proprietários rurais
de São Paulo ainda não
preencheram o CAR –
Cadastro Ambiental Rural. O prazo para preenchimento do documento
vence nesta quinta-feira
(5).
No Vale do Paraíba,
13.815 donos de áreas já
fizeram a inscrição no
sistema, de acordo com
relatório da Secretaria
de Meio Ambiente, que
também participa do pro-

cesso. O procedimento é
obrigatório.
O Cadastro Ambiental Rural é um registro
eletrônico,
obrigatório
para todos os imóveis rurais e tem por finalidade
integrar as informações
ambientais referentes à
situação das APPs - Áreas de Preservação Permanente, da área de Reserva
legal, Florestas Nativas,
Hidrografia, entre outros.
Todas propriedades ou
posses rurais devem estar
inscritas.
“Esse número preocupa, pois se o produ-

tor deixar para fazer o
cadastro na última hora
pode ter problemas e não
conseguir efetuar o processo”, alertou um presidente de Sindicato Rural
regional.
Quem não preencher o
CAR até o prazo estipulado no edital pagará multa
de R$ 50 por dia de atraso.
Além disso, o proprietário
ficará impedido de obter
autorização ambiental ou
crédito rural.
A inscrição no CAR
pode ser feita pelo site:
www.ambiente.sp.gov.br/
sicar.
Divulgação

Todas propriedades ou posses rurais devem estar inscritas

