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PÁGINA 6

Rute Lidiane vai representar o 
Brasil em congresso internacional 
de educação, na Argentina

A professora Rute Lidiane 
Pires vai representar Pindamo-
nhangaba e o Brasil no XIV Con-
gresso Internacional de Cidades 
Educadoras, nesta sexta-feira (3), 
na cidade de Rosário, na Argen-
tina. O congresso começa nesta 
quinta (2) e vai até sábado (4).

A coordenadora do Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de Ensi-
no – Região Pindamonhangaba 
– teve o projeto de sua autoria 
‘Jovens Protagonistas’ seleciona-
do para integrar o evento.

Esta é a segunda vez que 
Rute Lidiane representa o país 
em eventos internacionais. Em 
2014, a educadora teve projeto 
escolhido para Congresso Inter-
nacional de Promoção de Saúde 
e I Congresso Regional de Pro-
moção de Saúde Escolar, reali-
zados em Havana, em Cuba.

Rute Lidiane Pires

PÁGINA 3

INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR 
DA FATEC VÃO ATÉ DIA 9

As inscrições para 
o processo seletivo do 
segundo semestre da 
Fatec – Faculdade de 
Tecnologia de Pindamo-
nhangaba – terminam 
na quinta-feira da próxi-
ma semana (9).

O vestibular visa 
preencher 200 vagas 
de cursos superiores 
gratuitos nas áreas de 
Mecânica – Processos de 

Soldagem (40 vagas no 
período matutino), Pro-
cessos Metalúrgicos (40 
vagas no período notur-
no), Manutenção Indus-
trial (40 vagas no perí-
odo noturno) e Projetos 
Mecânicos (40 vagas no 
período matutino), além 
de Tecnólogo em Gestão 
Empresarial, na moda-
lidade a distância, com 
outras 40 vagas.

Casal vai disputar Brasileiro de Musculação
Lucas Magalhães, de 30 

anos, e Stephanie Phyllip, de 25 
anos, conquistaram vagas para 
o Campeonato Brasileiro de 
Musculação, depois de subirem 
ao pódio na etapa estadual da 
competição, realizada em São 
Paulo, no sábado (28).

Lucas foi o vice campeão na 
sua categoria e Stephanie foi a 
vencedora na sua modalidade.

Em novembro de 2015 eles 
venceram o primeiro concur-
so, conquistando os títulos de 
Mister e Miss Fitness Pindamo-
nhangaba.

PÁGINA 6

O amor à musculação uniu o casal, que treina junto para representar Pinda nas competições

Cia O Clã vence 
projeto e recebe 
qualifi cação 
em dança 

A Cia O Clã de Dança de 
Pindamonhangaba foi uma das 
ganhadoras do Projeto de Qualifi -
cação em Dança, que teve a parti-
cipação de outras 46 companhias 
do Estado. O resultado possibilita 
a visita técnica de profi ssional 
renomado de dança, para orien-
tar e aperfeiçoar as técnicas dos 
membros do grupo.

Segundo o curador do projeto e 
bailarino internacional, Ismael Ivo, 
que já visitou a companhia, o grupo 
merece mais atenção. “Pindamo-
nhangaba agora está inserida 
ofi cialmente no cenário da dança 
do Brasil”. 

Para a diretora da Cia O Clã de 
Dança, Mônica Alvarenga, é um 
grande ganho para a cidade. “Além 
do nosso currículo, cada intérprete 
irá subir um degrau a mais e isso 
nos impulsiona cada vez”.

PÁGINA 3

Divulgação

Divulgação

Lançamento de livro 
infantil é adiado 
para dia 11

PÁGINA 3

Acidente deixa 
mulher morta na 
‘Jesus Antonio 
de Miranda’

PÁGINA 3
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TOLICES DO AMOR

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

Divulgação

Sorriso nos lábios e brilho no olhar

Pode haver crise fi nanceira, 
mas não há espaço 
para crise no amor

Sim. Comece a se preocupar porque 
semana que vem sua namorada e até 
mesmo sua esposa (nunca perdem sta-

tus de namorada) vão querer passear, jantar 
fora, presentes etc. O mesmo vale para alguns 
namorados e maridos – porém, eles dão muito 
menos atenção à data – alguns até se esque-
cem.

Você nem esfriou sua conta após o Dia das 
Mães e já chega o Dia dos Namorados – que 
este ano cai justamente num domingo. Ou 
seja, tem sexta, sábado e domingo para se 
divertir com seu amor. E devido a ser no do-
mingo não tem como dar aquela desculpa de 
serviço, de acordar cedo, de vida corrida... é 
meu amigo/minha amiga...é mais um Dia dos 
Namorados.

Entre as duas datas, às vezes existe ani-
versário do pai, da mãe, do irmão, da irmã, 
casamentos e outras datas que dispendem as 
economias do trabalhador.

Mas entendemos que sua preocupação é 
apenas fi nanceira, pois hoje em dia parece que 
tudo tem custo e custo bastante elevado. Qual-
quer presente que for comprar ou sair para 
jantar, passeio, tudo fi ca caro. Esses são tem-
pos difíceis, de infl ação, de taxa de juros nas 
alturas, de desemprego, de crise econômica, só 
não pode haver crise no amor.

Ah, não, no amor nunca.
Portanto, se está sem grana ou com o di-

nheiro curto, opte por fazer atividades a dois 
que tenham baixo investimento ou nenhum 
custo. Você vai perceber que a felicidade do 
casal independe de presentes, sejam caros ou 
baratos. Obviamente uma joia, um vestido, 
uma bolsa, um perfume e um par de sapatos 
vão agradar muito a mulher, e o mesmo ocorre 
com os homens se ganharem um modesto PS4 
ou X-BOX One... sim, eles preferem mil vezes 
mais esses consoles (antigamente chamados 
de videogames) do que roupas ou perfumes. 
E o jantar romântico com vinho à luz de ve-
las pode ser facilmente substituído por um 
churrasco com barrilzinho de cinco litros de 
cerveja ou simplesmente fazer uma surpresa e 
mandar o carro dele para polir.

Homens e mulheres pensam e agem de ma-
neiras muito diferentes, mas são similares na 
hora de celebrar o amor todos os dias.

Voltando aos namorados – mas abraçando 
também aqueles que já formalizaram os laços 
– a data resgata o romantismo que pode ter 
fi cado em segundo plano em função da rotina 
intensa. Mas, não desanime. Curta seu amor 
e reacenda a paixão um pelo outro ou a deixe 
mais intensa.

Voltamos a frisar para aqueles que, além 
do dinheiro, naturalmente se preocupam em 
achar um presente que agrade o outro? Às 
vezes a melhor forma de demonstrar o amor 
é estar ao lado, dando apoio e compreensão. 
Por isso, não pense só no bolso, mas, acima de 
tudo, em deixar a pessoa amada feliz. Está na 
hora de colocar sorriso nos rostos e brilho nos 
olhos apaixonados.

Feliz Dia dos Namorados. Não, não estamos 
fi cando ‘loucos’, sabemos que a data só é co-
memorada no dia 12 e está um ‘pouco longe’, 
contudo é uma forma de já ir lembrando as 
pessoas, especialmente aos esquecidos.

A primeira vez que a 
vi foi na feira livre. Es-
colhíamos maçãs quando 
nossas mãos elegeram 
o mesmo fruto e, inevi-
tavelmente, se tocaram. 
Por uma fração de segun-
dos me fi tou, enrubesceu. 
Apressou-se em comple-
tar a dúzia sem cuidar da 
escolha. Pagou e deixou 
a barraca. Fiquei exta-
siado com a beleza da-
quela mulher que parecia 
ter uns trinta anos, não 
mais. Meus olhos segui-
ram aquele corpo gracio-
so num vestido ingênuo, 
leve, quase transparente, 
que mal cobria os joelhos. 
Desisti das maçãs.

Segui-a até o ponto de 
ônibus, só a olhando de sos-
laio, para que não descon-
fi asse da minha espreita. 
Era o ponto do Piracuama, 
bairro encravado na Serra 
da Mantiqueira.

Assim que o cobrador 
autorizou, esperei que ela 
entrasse no ônibus para 
fazer o mesmo. Passei 
por ela e fi quei em pé, no 
fundo do coletivo, de onde 
podia vê-la sem despertar 
suspeitas. Depois de algu-
mas dezenas de minutos, 
ela desceu. Eu também. 
Esperei que estivesse a 
uma distância segura 

para seguir atrás. Não 
queria aborrecê-la. 

O sol me castigava na-
quela estrada íngreme e 
pedregosa. Minhas per-
nas doíam. O sedenta-
rismo me fez perdê-la de 
vista, porém, não desisti. 
Prossegui, morosamente, 
até avistar um casebre, 
onde resolvi pedir um 
copo d’água. Bati à porta 
e, para minha surpresa, 

foi ela quem abriu. Mas 
fechou a porta sem dizer 
um “a”. Pouco depois, a 
porta foi reaberta por um 
senhor que, pelo aspecto, 
deveria ser nonagenário, 
não menos. Substitui a 
água pela ousadia:

- O senhor me autoriza 
a namorar a sua fi lha?

Ele franziu o cenho, arre-
galou os olhos e respondeu:

- Não...

Não o deixei prosse-
guir. Precisava ganhar o 
apreço dele. 

- As paredes de sua 
casa não têm reboco. Se 
quiser, posso providen-
ciar. Será um presente.

Os olhos do velho bri-
lharam. No outro dia, 
contratei pedreiros para 
a empreitada. Após o tér-
mino da obra voltei àque-
la casa. Ele me atendeu, 
à porta, com cigarro de 
palha na boca, lustrando 
uma espingarda. 

- O senhor me autoriza 
a namorar a sua fi lha?

- Não...
- Seu telhado está pre-

cisando ser trocado. Pos-
so resolver isso também.

Resgatei até o último 
centavo da poupança e, 
no outro dia, caibros, vi-
gas e telhas foram levados 
para a reforma do telha-
do. Aproveitei para provi-
denciar a pintura da casa 
também. Ficou linda!

- O senhor me autoriza 
a namorar a sua fi lha?

Ele apontou a espin-
garda para a minha ca-
beça e ameaçou:

- Suma daqui, senão 
estóro seus miolo. Otra 
coisa, seu disgramado, 
ela num é minha fi a, ela é 
minha muié!

FILHOS DA LUTA
Sabemos que do jeito 

que tá não pode fi car. Com 
transmissões ao vivo, as 
decisões das Cortes maio-
res da Nação e seus prota-
gonistas como no futebol, 
acabam analisados e cri-
ticados na boca do povo. 
Falam em reforma, e isso 
cheira ao conhecido pu-
xadinho, que não esconde 
a intenção (quase sempre 
má) e pouco talento. Mas, 
como sonhar é preciso, da-
mos corda na esperança. 

Ainda há juízes em Ber-
lim! Assim fi cou conhe-
cido o episódio que teria 
ocorrido no século XVIII, 
imortalizado pelos versos 
do escritor francês Fran-
çois Andriex (1759-1833) 
no conto O Moleiro de 
Sans-Souci (que signifi ca 
sem preocupação).

Frederico II, o Gran-
de, rei da Prússia, um 
dos maiores exemplos de 
déspota esclarecido, exí-
mio estrategista militar e 
amante das artes, amigo 
de Voltaire, resolveu cons-
truir um palácio de verão 
em Potsdam, próximo a 
Berlim. O rei escolheu a 
encosta de uma colina, 
onde já se elevava um moi-
nho de vento, o Moinho 
de Sans-Souci, e resolveu 
chamar seu palácio do 

mesmo modo. 
Alguns anos após, po-

rém, o Rei resolveu expan-
dir seu castelo e, um dia, 
incomodado pelo moinho 
que o impedia de ampliar 
uma ala, decidiu comprá
-lo, ao que o moleiro re-
cusou, argumentando que 
não poderia vender sua 
casa, onde seu pai havia fa-
lecido e seus fi lhos nasce-
ram e seus netos haveriam 
de nascer. O rei insistiu, 
dizendo que, se quises-
se, poderia simplesmente 
lhe tomar a propriedade. 
Nesse momento o moleiro 
teria dito a célebre frase: 
"Como se não houvesse   
juízes  em Berlim!".

Pasmo com a ousa-
da e certamente ingênua 
resposta, que indicaria a 
disposição do moleiro em 
litigar com o próprio rei 
na justiça, Frederico II de-
cidiu alterar seus planos, 
deixando o sujeito e seu 
moinho em paz.

Entretanto, o episó-
dio imortalizado em ver-
sos passou para a histó-
ria como um símbolo da 
independência possível e 
desejável da Justiça. Para 
o moleiro, a Justiça certa-
mente seria cega para as 
diferenças sociais e não o 
distinguiria do rei, mesmo 

em uma monarquia. Sua 
corajosa resposta e o recuo 
respeitoso do rei passa-
ram a ser lembrados para 
ilustrar casos que o Judi-
ciário deve limitar o poder 
absoluto dos governantes. 
O moinho ainda existe e 
sempre que um juiz co-
rajoso se posiciona com 
independência e justiça, 
serve a expressão: Ainda 
há juízes em Berlim. 

A reconstrução do Judi-
ciário passa pela indepen-
dência fi nanceira efetiva 
de outros poderes. É pre-
ciso por fi m as negociações 
da votação de orçamento, 
ameaças legislativas de 
emendas criando Tribu-
nais, redução de verbas, 
tudo usado para desgastar 
e exaurir o Poder Judici-
ário, recursos escandalo-
samente praticados sob 
holofotes da mídia para 
pressionar outro Poder. 
Desse jeito  pode haver   
juízes em Brasília?   

Como sonhar pode, um 
sonho utópico é imaginar-
todos iguais o Estado com 
mesmos prazos, pagando 
custas e honorários, sem 
os imorais precatórios. A 
Justiça seria independen-
te, e o Estado responsável 
pelas suas custas e despe-
sas, já que hoje corroem o 

orçamento da Justiça en-
tulhando os cartórios com 
turbilhões de processos 
fi scais fruto de sua ganân-
cia. A fonte primeira do 
Direito é a ofensa ao sen-
timento de Justiça, que se 
aloja sem exceção no cora-
ção de todos os homens.

Digo que o direito bro-
ta onde estiver um homem 
inconformado com in-
justiças. No Brasil temos 
muita sorte em ter tantos 
pensadores, fi lósofos e 
doutrinadores. Lembro e 
homenageio o ilustre Dr. 
José Flóscolo da Nóbrega 
(1898-1969).

Esse eminente doutri-
nador paraibano que em 
vida dignifi cou o magis-
tério e a magistratura do 
Estado da Paraíba produ-
ziu esta pérola: - "O Direi-
to é fi lho da luta e só pode 
manter-se pela luta. Os 
que não têm disposição 
para lutar por seus direitos 
não são dignos de merecê
-los. Há mais dignidade 
num animal que luta por 
sua liberdade, que no ho-
mem que se resigna sem 
protesto a uma injustiça."

Sou brasileiro! Procuro 
meu título de eleitor. Ain-
da há juízes em Curitiba.

Somos todos fi lhos da 
luta.

CLÁUDIO BERENGUEL
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AltAir FernAndes
***

nesta sexta-feira (3), 
a professora rute lidia-
ne Pires, coordenadora do 
núcleo Pedagógico da di-
retoria de ensino – região 
Pindamonhangaba, repre-
senta o Brasil e o município 
na Argentina. A educadora 
teve o projeto ‘Jovens Pro-
tagonistas’, de sua autoria,  
selecionado (total de 400 
inscritos) entre os 120 para 
participar do XiV Congres-
so internacional de Cidades 
educadoras, que acontece 
na cidade de rosário. do 
Brasil, somente dois muni-
cípios não pertencentes ao 
grupo de cidades educado-
ras tiveram projetos sele-
cionados para serem apre-
sentados neste congresso, o 
de Pinda e um da cidade do 
rio de Janeiro. O projeto de 
Pindamonhangaba partici-
pará no eixo - “O Desafio da 
igualdade nas Cidades”.

desenvolvido com es-
tudantes de Pindamo-
nhangaba desde 2009, 
o ‘Jovens Protagonis-
tas’ também foi um dos 
projetos selecionados e 
participou, em 2014, do 
Congresso internacional 

AiAndrA AlVes MAriAnO
***

A Fatec - Faculdade de 
tecnologia de Pindamo-
nhangaba encerra, na pró-
xima semana, o período 
de inscrições para o pro-
cesso seletivo que visa o 
preenchimento de 200 va-
gas de cursos superiores 
gratuitos para o segundo 
semestre de 2016. 

Os interessados no ves-
tibular da instituição têm 
até a quinta-feira (9) para 
preencher o formulário 
online e efetuar o paga-
mento do boleto emitido 
pelo sistema. A taxa de 
inscrição é de r$ 75.

no município são ofere-
cidos cursos de Mecânica 
– Processos de soldagem 
(40 vagas no período ma-
tutino), Processos Meta-
lúrgicos (40 vagas no perí-
odo noturno), Manutenção 
industrial (40 vagas no pe-
ríodo noturno) e Projetos 
Mecânicos (40 vagas no 
período matutino). A Fatec 
também oferece o curso de 

AiAndrA AlVes MAriAnO
***

O lançamento do livro 
infantil “Os seis pulos do 
gato nuno ou Aventuras 
de crescer”, da escritora 
eva Andrade, de Pinda-
monhangaba, que acon-
teceria no sábado (4), foi 
adiado para o dia 11, tam-
bém um sábado.

O evento contará com 
uma palestra motivacio-
nal voltada para pais, pro-
fessores e todos interessa-
dos em educação.

O livro “Os seis pulos 
do gato nuno ou Aventu-
ras de crescer”, ilustrado 
por Alexandre Pimenta e 
editado pela Autografia da 

cidade do rio de Janeiro, 
possui 30 ilustrações e é 
um conjunto de seis con-
tos sobre os personagens 
da rua Facelá, onde as 
situações vividas eviden-
ciam conflitos, mas tam-
bém entendimento e so-
lidariedade. leitura para 
unir a família em casa, e 
para refletir com os pe-
quenos sobre comporta-
mento na escola, o livro 
será vendido no dia do 
lançamento, por r$ 36 o 
exemplar.

O lançamento será no 
dia 11 de junho, às 10 ho-
ras, na Uninter Polo Pin-
damonhangaba, ao lado 
do Bosque da Princesa.

Uma mulher morreu atropelada em acidente de 
carro por volta das 5h30 de terça-feira (31), na estrada 
Jesus Antônio de Miranda, zona rural de Pindamo-
nhangaba.  

de acordo com a Polícia Militar, o condutor do 
veículo em que ela estava perdeu o controle em uma 
curva. A mulher foi arremessada para a estrada, em 

seguida atropelada pelo próprio carro.
Os bombeiros foram até o local, mas a vítima mor-

reu na hora, a perícia encaminhou o corpo para o ins-
tituto Médico legal da cidade. O homem de 37 anos 
que estava dirigindo o veículo sofreu ferimentos leves 
e foi encaminhando ao Pronto-socorro de Pindamo-
nhangaba.

Projeto de professora representa o Brasil 
em congresso internacional na Argentina

de Promoção de saúde e 
i Congresso regional de 
Promoção de saúde esco-
lar realizado em Havana-
Cuba, levando a experiên-
cia pindamonhangabense  
para a América latina. 

“O projeto utiliza me-
todologias próprias e ino-
vadoras, a fim de capa-
citar jovens tornando-os 

seguros de suas práticas 
como protagonistas e fa-
cilitadores em oficinas de 
discussões sobre sexuali-
dade, álcool, diversidade 
sexual e de gênero, entre 
outros temas relativos à 
prevenção”, revela a edu-
cadora lidiane Pires.

Cidades educadoras
ela conta que estar 

representando Pindamo-
nhangaba, levando o pro-
jeto como uma experiên-
cia inovadora educacional 
local, vislumbra a possibi-
lildade de que sua cidade 
venha ser, futuramente, 
uma cidade educadora, 
assumindo o compromis-
so da orientação de suas 
políticas públicas locais 

divulgação

Professora Rute Lidiane é coordenadora do Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino – Região Pindamonhangaba

inscrições para vestibular da Fatec 
terminam na próxima semana

tecnólogo em Gestão em-
presarial, na modalidade 
a distância, com 40 vagas. 
Os cursos de tecnologia da 
Faculdade têm duração de 
três anos. 

Para concorrer a uma 
das vagas do vestibular, o 

candidato dever ter con-
cluído ou estar cursando 
o ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pelo 

site www.vestibularfatec.
com.br .  Para se inscrever 
é necessário preencher a 
ficha de inscrição e o ques-
tionário socioeconômico, 
imprimir o boleto e pagar 
a taxa em qualquer agên-
cia bancária.

Interessados têm até a quinta-feira (9) para preencher o formulário online

Escritora Eva Andrade

Lançamento de 
livro infantil em 
Pinda é adiado

mulher é arremessada do carro e 
morre atropelada no Ribeirão grande

divulgação

divulgação

por meio dos princípios e 
valores estabelecidos na 
Carta da Aice - Associação 
internacional de Cidades 
educadoras. 

rosário, sede do evento, 
desde que foi incorporada 
à Aice, sempre se destacou 
em congressos interna-
cionais de cidades educa-
doras (Congresso de são 
Paulo-Brasil, 2008), (Gua-
dalajara-México, 2010, e 
Changwon - república da 
Coreia,  2012), divulgando 
políticas educadoras de sua 
prefeitura e ações realiza-
das sob a responsabilidade 
da delegação da América 
latina da Aice.   

“O Brasil, em seu vasto 
território com mais de 8,5 
milhões de km², 198,7 mi-
lhões de habitantes (iBGe 
2012) e ampla diversidade 
cultural, possui 15 cidades 
associadas como Cidades 
educadoras, que desen-
volvem projetos inova-
dores e os compartilham 
em rede, sendo elas: Belo 
Horizonte, Caxias do sul, 
itapetininga, Jequié, Por-
to Alegre, santiago, santo 
André, santos, são Ber-
nardo do Campo, são Car-
los, são Paulo, são Pedro, 

sorocaba e Vitória.
são municípios que não 

se fecham em si mesmos e 
se relacionam com o seu en-
torno, sejam outros núcleos 
urbanos do seu território 
ou com cidades parecidas 
de outros países, com obje-
tivo de aprender, de trocar 
e, portanto, de enriquecer 
a vida dos seus habitantes”, 
complementa lidiane.

O projeto e a autora
O projeto Jovens Protago-

nistas tem como instituição 
proponente e executora a 
diretoria regional de ensino 
– região de Pindamonhanga-
ba, atualmente sob a direção 
de Gicele Giudice. As insti-
tuições parceiras do projeto 
são: Faculdade Anhanguera, 
secretaria de esportes, Fun-
do social de solidariedade, 
Gaef – Grupo Autônomo de 
Estudos Filosóficos e o Movi-
mento Anarquista de Pinda-
monhangaba.    

A professora rute lidia-
ni Pires é bacharel em Ciên-
cias Biológicas pela Unitau, 
especialista em Psicope-
dagogia, pós-graduada em 
Gestão escolar e coordena-
dora do núcleo Pedagógico 
da diretoria de ensino de 
Pindamonhangaba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.908, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de WAGNER LUIS ROSA a Rua Dois, situada no bairro Vitória 
Vale III.
(Projeto de Lei nº 18/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de WAGNER LUIS ROSA a Rua Dois, situada no 
bairro Vitória Vale III.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.909, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de DOS INCONFIDENTES a Avenida Dois, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 125/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de DOS INCONFIDENTES a Avenida Dois, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.910, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de OURO PRETO a Avenida Três, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 126/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de OURO PRETO a Avenida Três, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.911, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de SÃO JOÃO DEL REI a Rua Um, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 127/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de SÃO JOÃO DEL REI a Rua Um, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.912, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de DO PILAR a Rua Dois, situada no Loteamento Residencial 
Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 128/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de DO PILAR a Rua Dois, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de 
maio de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.913, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de VILA REAL a Rua Três, situada no Loteamento Residencial 
Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 129/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de VILA REAL a Rua Três, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.914, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de DIAMANTINA a Rua Quatro, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 130/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de DIAMANTINA a Rua Quatro, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.915, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de DO CHAFARIZ a Rua Cinco, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 131/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de CHAFARIZ a Rua Cinco, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.916, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de HEITOR CORRÊA GONÇALVES a Rua Seis, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 132/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de HEITOR CORRÊA GONÇALVES a Rua Seis, 
situada no Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.917, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de MARIANA a Rua Sete, situada no Loteamento Residencial 
Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 133/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de MARIANA a Rua Sete, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.918, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de DOS PROFETAS a Rua Oito, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 134/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de DOS PROFETAS a Rua Oito, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.919, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Denomina de CONGONHAS a Rua Nove, situada no Loteamento 
Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.
(Projeto de Lei nº 135/2015, de autoria do Vereador Professor Eric de 
Oliveira)

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

Art. l° Fica denominada de CONGONHAS a Rua Nove, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no bairro Socorro.

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

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

 LAR DA CRIANçA “IRMÃ JúLIA”

Rua São João Bosco, nº. 744, Bairro Santana, Cep.12.403.010, 
CNPJ - 541220980001-84

 ***********************************************************************************
                 Edital de Convocação

A Diretoria do Lar da Criança “Irmã Júlia” convoca os associados, pelo presente edital, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de junho de 2016, às 
16 h., na sede da Instituição, situada à Rua São João Bosco, nº 744, em Pindamonhangaba, 
São Paulo, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados contribuintes 
quites ou às 16:30h. com qualquer número de associados em 2ªconvocação. 
Pauta -   renúncia do atual Diretor por motivo de saúde pessoal
 -  eleição e posse de novo Diretor para complementar o tempo de gestão ainda vigente
-   reflexões e soluções para prováveis mudanças
    
Pindamonhangaba, 31 de maio de 2016
    

Mary Lucy Siqueira Soares- Vice- Diretora

LAR DA CRIANçA “IRMÃ JúLIA”

Rua São João Bosco, nº. 744, bairro Santana, cep. 12403-010

 *********************************************************************************** 
Lar da Criança “Irmã Júlia”
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

 Pelo presente edital, ficam convidados os associados e fundadores do Lar da 
Criança “Irmã Júlia” para participarem da Assembléia Geral ordinária a ser realizada, de 
acordo com os artigos 18 e 19 dos Estatutos Sociais, no dia 24 de maio, nas dependências 
desta Instituição, à Rua S.João Bosco, nº.744, às 16 h., a fim de deliberarem sobre as 
seguintes matérias:

*   Apreciação do Balanço Geral referente ao exercício de 2015;
*   Aprovação do parecer do Conselho Fiscal;  
*   Outros assuntos de interesse da Instituição

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2016

AUTO DE INFRAçÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: Rodrigo Nogueira Gasparini
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 01-2006
Em: 31/05/2016
Processo nº:.15605/2016.

Atividade: Condicionamento físico(Academia).

Razão Social/Fantasia: Academia Body Muscle.

CNPJ / CPF:   226.668.038-21.

Endereço:R Eng° Orlando D. Murgel, 436.

Município:Pindamonhangaba.

Responsável Legal:  Rodrigo Nogueira Gasparini.

CPF:  226.668.038-21.

Auto de Infração  nº:2438  

Pindamonhangaba 2 de junho de 2016Tribuna do Norte4
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados os associados deste Sindicato em pleno gozo de seus direitos 
Sindicais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 14 de junho de 2016, 
às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, na sede deste Sindicato, sito a 
Rua Barão de Itapeva, 85, nesta cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1.  Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2.  Apresentação e leitura do Relatório de Atividade da Diretoria referente ao Exercício 
de  2015 e sua aprovação;
3. Leitura e Votação do Balanço Financeiro do exercício de 2015, acompanhado de suas peças contábeis;
4. Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço de 2015.
De acordo com a línea “b” do artigo 524 da Consolidação da Lei do Trabalho e artigos 14, 15 e 18 do 
Estatuto Social da entidade, as deliberações sobre a tomada de aprovação e a tomada da Diretoria, 
serão feitas por escrutínio secreto, no caso de não haver número legal para a primeira convocação, fica 
marcada outra 30 (trinta) minutos após com qualquer número de associados presentes.
Pindamonhangaba, 31 de maio de 2016.

JOSÉ FERREIRA - PRESIDENTE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 2 col por 4 cm

 
 
 
 
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 2ª reunião ordinária 
da Gestão 2016/2018, cuja pauta vem a seguir: 

 
 Pauta:  

 Elaboração da Semana da Lei Maria da Penha "Violência Doméstica" 
 Semana da Igualdade 
 Parecer do CMDM "Caso das adolescentes vítima do abuso por "30" 

homens no Rio de Janeiro. 
 
Dia:   06/06/2016 (segunda-feira) 
Horário:  18h (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
Observação:  

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento 

Interno, deverão justificar a ausência através do email – 

cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

 
Simone Souza Lima Tomé Braça 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
 

 

  

Convocação para a  2ª Reunião 
Ordinária do CMDM

Gestão 2016/2018

 
 

AUTO DE INFRAÇÃO 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: Rodrigo Nogueira Gasparini 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 01-
2006 
  
Em: 31/05/2016 
 
Processo nº:.15605/2016. 
 
Atividade: Condicionamento físico(Academia). 
 
Razão Social/Fantasia: Academia Body Muscle. 
 
CNPJ / CPF:   226.668.038-21. 
 
Endereço:R Eng° Orlando D. Murgel, 436. 
 
Município:Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal:  Rodrigo Nogueira Gasparini. 
 
CPF:  226.668.038-21. 
 
Auto de Infração  nº:2438            
 
 

 

AudiênciA PúblicA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
estará no próximo dia 03 de junho de 2016 às 15:00 horas, na Câmara de 
Vereadores, para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 
1º Quadrimestre de 201
6. Todos estão convidados.

espaço para Paula
jurídico

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

LEI Nº  5.924, DE 31 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Município a anuir com as ações a serem implementadas no Parque Natural Municipal 
do Trabiju, conforme Planos de Trabalhos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental.

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

Art. 1º.  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a anuir com a implantação das ações 
previstas nos Planos de Trabalhos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado 
de São Paulo, para o Parque Natural Municipal do Trabiju:  

I -  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

II - PLANO DE RECUPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TRILHAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
DO TRABAIJU 

III- SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO POR CÂMERAS NO PARQUE DO 
TRABIJU 

IV- REFORMA E INFRAESTRUTURA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU 

Parágrafo único. As ações serão objeto da aplicação dos recursos oriundos da compensação 
ambiental pela empresa RIO VERMELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL objeto do Processo SMA nº 
3827/2009, aprovada na 78ª reunião da Câmara de Compensação Ambiental do Estado de São 
Paulo.  

Art. 3º Caberá a RIO VERMELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL implementar as ações previstas nos planos 
de trabalhos elencados no art. 1º desta Lei  e a adequada aplicação dos recursos.

Art. 4º  Caberá ao Município, como gestor da Unidade de Conservação, anuir com a execução 
das ações, acompanhar a implementação dos Planos de Trabalhos e comunicar o cumprimento à 
Câmara de Compensação Ambiental do Estado de São Paulo.

Parágrafo. Poderá o Município atuar como interveniente / anuente nos contratos celebrados pela 
empresa Rio Vermelho Açúcar e Álcool destinados à execução dos planos de trabalhos previstos.

Art. 5º  Caberá à Secretaria de Governo e Integração, por meio do Departamentos de Licenciamento 
Ambiental e de Meio Ambiente, o acompanhamento das ações, que deverão obedecer ao disposto 
no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju, sendo encaminhado, no que couber, à 
deliberação do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju.

Art. 6º Fica, ainda, autorizado o uso do Parque Natural Municipal do Trabiju pelo prazo necessário 
a execução das ações de acordo com os planos de trabalhos  aprovados pela Câmara de 
Compensação Ambiental do Estado de São Paulo.

Art. 7º O instrumento que formalizará o termo de compromisso conterá as cláusulas e obrigações 
entre o Município e a empresa Rio Vermelho Açúcar e Álcool.
                                                                                                       
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.                                                                                                                                                                                                                

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Francisco norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº50/2016

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

DECRETO Nº 5.324, DE 30 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

   
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.923, de 30 de maio de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), na Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC), 
referente adequações neste exercício. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023   Postos Saúde - Ambulatório/PSF/Reformas
10 302 0020.1  4.4.90.51 – Obras e Instalações (679)              R$   408.000,00

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

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças 
9001              Reserva de Contingência
99 999 0030.1             9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)   R$   408.000,00

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

Pindamonhangaba,  30 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

domingos Geraldo botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

DECRETO Nº 5.325, DE 31 DE MAIO 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 5.925, de 31 de maio de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
especial no valor de  R$350.000,00 ( trezentos e cinquenta mil reais), na Secretária de Governo  
e Integração, no Departamento de Turismo, em função de recurso federal disponibilizado pelo 
Ministério do  Turismo. 

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO  E INTEGRAÇÃO
0790 Departamento de Turismo 
2004  Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
23 695 0018.5 3.3.90.39 –  Serviços de  Terceiros Pessoa Jurídica         R$  350.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse federal  
conforme Termo de Convênio nº828058/2016 com o Ministério do  Turismo.
    
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

domingos Geraldo botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

LEI Nº 5.921, DE 30 DE MAIO DE 2016.

Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO PRO COALIZÕES COMUNITÁRIAS 
ANTIDROGAS DO BRASIL
(Projeto de Lei nº 45/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes – Cal)

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 declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO PRO COALIZÕES 
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO BRASIL.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

LEI Nº 5.923, DE 30 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

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

Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                   R$ 408.000,00 
(quatrocentos e oito mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal 
de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC), referente adequações neste exercício. A 
classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023  Postos Saúde - Ambulatório/PSF/Reformas
10 302 0020.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (679)                           R$   408.000,00

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

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças 
9001    Reserva de Contingência
99 999 0030.1 9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)                  R$   408.000,00

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

Pindamonhangaba,  30 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

domingos Geraldo botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 49/2016

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

LEI Nº 5.925, DE 31 DE MAIO 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$350.000,00 ( trezentos e cinquenta mil 
reais), na Secretária de Governo  e Integração, no Departamento de Turismo, em função de recurso 
federal disponibilizado pelo Ministério do  Turismo. A classificação orçamentária será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO  E INTEGRAÇÃO
0790 Departamento de Turismo 
2004  Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
23 695 0018.5 3.3.90.39 –  Serviços de  Terceiros Pessoa Jurídica         R$  350.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse federal  
conforme Termo de Convênio nº828058/2016 com o Ministério do  Turismo.
    
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

domingos Geraldo botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 51/2016

PREFEiTuRA MuniciPAl dE PindAMOnHAnGAbA
ESTAdO dE SÃO PAulO

LEI Nº 5.922, DE 30 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e auxílio com as entidades que especifica.

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

Art. l° O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio e/ou auxílio com as entidades sociais, 
sem fins lucrativos, a seguir indicadas:

Parágrafo único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o convênio e/ou 
auxílio com a entidade.

Art. 2º A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.

Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou rerratificação 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.

Art. 4º.  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas consignadas no 
orçamento vigente, no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD, 
ficando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se necessário.

Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para a 
abertura de crédito adicional suplementar e especial são: 

- 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.39.00.03 ficha 644 
- 01.14.21.08.243.0019.1009.4.4.50.42.00.03 ficha 645
- 01.14.21.08.243.0019.1009.4.4.50.42.00.03 ficha 525

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de maio de 2016.

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 47/2016

Entidade Valor Verba Exercício Projeto 

Associação para Auxílio da Criança e 
do Adolescente – Projeto Crescer R$36.800,00 Convênio 2016/2017 Projeto Crescer – Banda 

Lyra Crescer 
Associação para Auxílio da Criança e 
do Adolescente – Projeto Crescer R$700,00 Auxílio 2016 Projeto Crescer – Banda 

Lyra Crescer 
Associação dos Cooperadores 
Salesianos de Pindamonhangaba R$52.369,85 Convênio 2016/2017 Projeto Sinfonia 

Associação Pro Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil - Coalização R$50.450,00 Convênio 2016/2017 Em Busca do Melhor na 

Comunidade 
Associação Pindamonhangabense de 
Amor Exigente - APAMEX R$37.500,00 Convênio 2016/2017 Amor Exigentinho 

Liceu Coração de Jesus R$37.500,00 Convênio 2016/2017 Fazendo Arte 

Instituto Filhas de Nossa Senhora -  
Obra Padre Vita  R$37.500,00 Convênio 2016/2017 Criança Ativa em Cena 

Buscando Talento 
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pindamonhangaba

Casal de Pinda 
se classifica para 
Campeonato Brasileiro 
de Musculação

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

lucas Magalhães, de 30 anos, 
e stephanie Phyllip, de 25 anos, 
conquistaram vagas para Cam-
peonato Brasileiro de Muscula-
ção, após subirem ao pódio no 
Paulista da modalidade, pro-
movido pela nabba Brasil - na-
tional Amateur Body-Builders’ 
Association, no último sábado 
(28), em são Paulo.

lucas foi o vice-campeão na 
sua categoria e stephanie foi a 
vencedora na sua classe. Ambos 
vão representar são Paulo na fase 
nacional da competição.

os dois atletas do município 
são noivos e o amor à muscula-
ção uniu o casal, que treina jun-
to para as competições.

em novembro de 2015, eles 
venceram o primeiro concur-
so, conquistando os títulos de 
Mister e Miss Fitness Pindamo-
nhangaba.

Felizes por tantas vitórias jun-
tos, lucas e stephanie dividem o 
tempo entre os treinos e os pre-
parativos para o casamento, que 
deve acontecer ainda este ano. “É 
uma loucura, mas é gostoso, por-
que é importante, desde já, con-
quistarmos nossos sonhos juntos, 

em parceria”, conta stephanie.
lucas compartilha da empol-

gação da noiva, mas entrega que, 
durante as competições, a con-
vivência fica mais difícil: “Nós 
treinamos muito e com a pro-
ximidade das competições, tem 
ainda mais rigor nos treinos e 
na dieta, que fica muito restrita. 
isso, junto com a correria do dia 
a dia, causa algum estresse, mas 
no fim dá tudo certo”, explica.

Para stephanie, esses mo-
mentos de conflito são supera-
dos pela cumplicidade. “Por es-
tarmos no mesmo barco, a gente 

se compreende. se um está mais 
mal humorado, o outro respeita 
seu espaço, porque também so-
fre do mesmo desgaste. É mais 
fácil compreender o que se pas-
sa e dar um desconto”, garante.

lucas pratica musculação há 
oito anos. Já stephany começou 
no esporte bem jovem, mas no 
tatame. ela chegou a competir 
no Brasileiro de Jiu-Jitsu. Mas, 
devido a uma contusão no joe-
lho, precisou fazer musculação 
para fortalecimento dos múscu-
los. Foi quando conheceu lucas 
e tomou gosto pela atividade.

Casal ao lado do treinador Mateus Donaire

Cia O Clã ganha projeto e é a única do 
Vale a receber qualificação em dança

A companhia de dan-
ça de Pindamo-
nhangaba foi uma 
das ganhadoras do 

Projeto de Qualificação em Dan-
ça, que visa orientar os grupos 
artísticos a ganharem destaque-
na região e estado, aperfeiçoar as 
técnicas, trocar experiência com 
outras turmas e buscar incenti-
vos financeiros.

o curador do projeto e baila-
rino internacional, ismael ivo, já 
visitou a companhia e disse que 
o grupo merece mais atenção 
agora. “Pindamonhangaba não 
imagina a importância do pro-
jeto, agora está inserida oficial-
mente no cenário da dança, não 
só de são Paulo, mas do Brasil”, 
exclama. 

Para a diretora da Cia o Clã 
de dança, Mônica Alvarenga, é 
um grande ganho para todos do 
grupo. “Além do nosso currículo, 
cada intérprete que irá subir um 
degrau a mais nessa área. esse é 
o primeiro edital que ganhamos, 
e agora nós impulsiona cada vez 
mais a criar e continuar na resis-
tência”, comenta. 

da cidade, apenas a Cia o 
Clã de dança se inscreveu, junto 
a 46 do estado, sendo uma das 
10 vencedoras. de abril a no-
vembro de 2016, os grupos re-
ceberão orientações artísticas e 
visitas técnicas de um profissio-

Projeto dá visibilidade às 
manifestações de dança

O programa é um dos mais impor-
tantes do país, que por meio da Secre-
taria de Cultura de São Paulo, busca 
fornecer um espaço de comunicação e 
visibilidade às diversas manifestações 
existentes no universo da dança em todo 
o Estado, dando prioridade às inter-
venções artísticas que se desenvolvem 
fora dos centros culturais das grandes 
cidades.

Como elementos fundamentais, o 
projeto cria oportunidades de diálogo, 
de artista para artista, valorizando a 
arte de cada grupo e fornecer ferramen-
tas para o desenvolvimento e ampliação 
das atividades. Afim também, de ganhar 
visibilidade, incentivos financeiros e 
apoiadores para os grupos.O curador do projeto, Ismael Ivo, durante encontro com a companhia

Cia O Clã de Dança durante apresentação

nal da área da dança, que nesse 
caso, é a doutora em dança pela 
Unicamp, Carolina natal, onde a 
cada 15 dias visita a companhia 
na cidade.

os 10 grupos selecionados 
para receber a qualificação pas-
saram por diversas etapas até se-
rem escolhidos, como entrevis-
tas via skype ou telefone. Após 
serem nomeados, os grupos de-
vem seguir algumas regras como 
cumprir uma carga horária de 
16 horas mensais e realizar na 
cidade uma das ações realizadas 
durante o período de orientação.

o nome do projeto da com-
panhia orientado é “CAlos” ba-
seado na obra literária ‘Morte e 
vida severina’ de João Cabral de 
Melo neto, o livro trata da mi-
gração de um retirante em busca 
de uma vida melhor na capital, 
em Pernambuco. no elenco es-
tão como intérpretes criadores: 
Beatriz Maynara, erick Johnny, 
Júlia diniz e Mônica Alvarenga. 
A estreia do espetáculo será em 
um encontro com os 10 grupos 
que ganharam o projeto. o even-
to será em Caraguatatuba nos 
dias 16, 17 e 18 de setembro.  

dieta regrada 
e dedicação

Hoje, o casal cumpre 
uma dieta regrada e uma 
rotina puxada de ativida-
de física, com dois treinos 
diários, acompanhados 
pelo treinador Mateus 
Donaire. 

Em período de competi-
ção, a carga é aumentada 
para três treinos diários, 
com média de uma hora 
cada. “É puxado, mas vale 
a pena, porque sempre foi 
um sonho pra nós parti-
ciparmos dessas competi-
ções”, afirma Magalhães.

Apesar das vagas para 
o campeonato brasileiro 
já estarem garantidas, 
o casal ainda não sabe 
se poderá participar, 
pois precisa de patrocí-
nio. “São muitos gastos 
e custos com viagens e 
nem sempre conseguimos 
bancar tudo. Por isso 
contamos com a ajuda de 
patrocinadores”, explica 
Stephanie.

Stephanie Phyllip

Os interessados em 
patrocinar o casal que vai 
representar a cidade no 
Campeonato Brasileiro 
podem enviar email para o 
endereço eletrônico patro-
cínio.s.l@hotmail.com

Lucas Magalhães

divulgação

divulgação

divulgação

divulgação

divulgação
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