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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.377, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

Cria o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de Pindamonhangaba. 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Artigo 95-A da Lei Orgânica do Município,
   
D    E     C    R    E     T    A:- 

Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de 
Pindamonhangaba, órgão deliberativo para questões relacionadas ao Transporte 
Coletivo no Município de Pindamonhangaba.

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de 
Pindamonhangaba:

I- aprovar as diretrizes para o transporte coletivo;

II- acompanhar o processo licitatório para concessão do Transporte Coletivo 
no Município;

III-  propor a normatização em questões de transporte coletivo e sugerir 
alterações que contribuam para a sua efi ciência, observada a legislação vigente;

IV- Manifestar-se sobre as diretrizes para a criação, alteração e extinção e 
linhas e itinerários do transporte coletivo;

V- Deliberar sobre matérias concernentes ao transporte público  coletivo 
municipal, para subsidiar o processo de concessão do transporte coletivo;

VI- Manifestar quanto a proposta de reajustamentos tarifários, atendendo ao 
princípio da modicidade tarifária e garantindo equilíbrio econômico fi nanceiro dos 
serviços de transporte coletivo público;

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Transportes Coletivos de Pindamonhangaba será 
composto por 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo para 
o primeiro mandato: 

I- Marcos Antonio Guerrero - Secretário de Habitação
   
II- Rodrigo Antonio Possebon Caetano -  Diretor do Departamento de Negócios 
Jurídicos

III- Gustavo Felipe Cotta Totaro – Coordenador Geral de Almoxarifados - Setor de 
Almoxarifado Central 

IV- Josue Bondioli Junior – Engenheiro – Departamento de Habitação

V- Luciana Viana -  Encarregada de Setor – Departamento de Trânsito

§1º.  O mandato do Conselho será de 1 (um) ano, permitida a recondução. 

§2º.    Os membros ocupantes de cargo de comissão ou confi ança permanecerão 
no conselho enquanto durar sua nomeação/designação, podendo ser substituídos a 
critério do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

“EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1003324-19.2014.8.26.0445 O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA APARECIDA
MONTEIRO, Rua São José, 41, Vila Santo Antonio - CEP 12120-000, Tremembé-SP,
Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum,
ação anulatória de registro civil por parte de Terezinha Leal de Barros,
alegando em síntese: Em 13/05/1981, a requerente realizou a adoção da
requerida na época com 6 anos de idade, no 2º por Escritura de Adoção,
devidamente registrada no livro de notas 170 fl s. 231, que foi entregue
pelos próprios pais para adoção. Contudo, a menor com 6 anos de idade na
época, não conseguiu se adaptar com a nova famélia,chorava constantemente
pedindo para voltar a morar com os pais biológicos, sendo que esses a
visitavam quase que diariamente e, após 3 meses da realização da adoção os
pais pediram para a requerente devolver a menina e, desde então a autora
nunca mais recebeu qualquer notícia da família. Não foi construído laços
afetivos uma vez que a requerida não aceitava viver longe de seus pais e
irmãos. Passado 33 anos, quer a requerente anular a Escritura de Adoção, por
não ter qualquer vínculo afetivo com a requerida. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e
publicado na forma da lei.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ERICK FERNANDO DA SILVA e s/m 
ALESSANDRA RAMOS MOREIRA DA SILVA, em virtude dos mesmos não terem 
sido en-contrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora 
fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são deve-dores em decorrência de atraso no 
pagamento de prestações relativas ao contrato de finan-ciamento imobiliário nº 
144440147574-6, firmado em 28 de fevereiro de 2013, garantido por alienação 
fiduciária registrada sob nº 08 na matrícula nº 37.832, tendo por objeto o imóvel 
situado na RUA JOSÉ ALFREDO COLI CÔRREA JUNIOR nº 90, PARQUE DAS 
PALMEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12404-268. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob 
pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora/requerente.

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

edital de ERICK FERNANDO DA SILVA 2 colunas por 9 centimetros

 edital de PAULO ROBERTO BATISTA, 2 colunas por 9 centimetros

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULO ROBERTO BATISTA, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao 
requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação, publicação 
do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso 
no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 
844441025604-9, firmado em 15 de outubro de 2015, garantido por alienação 
fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 54.041, tendo por objeto o imóvel 
situado na AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA Nº 1.780, ARARETAMA, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12423-010. O prazo para pagamento da dívida 
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de 
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credo-ra/
requerente.

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 215/2016 (PMP 23483/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação da Secretaria de Educação e Cultura e 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, acolheu, em 22/11/2016, a impugnação interposta 
pela empresa Anbioton Importadores Ltda EPP (processo 25183/2016), alterando 
o ato convocatório quanto ao descritivo do item 03 da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de fórmula infantil, conforme termo de referência”. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

Concede a Medalha do Mérito Athayde Marcondes.

VEREADOR FELIPE CÉSAR,  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de Pindamonhangaba,

usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedida a MEDALHA DO MÉRITO ATHAYDE MARCONDES (Post Mortem) ao

Sr. JOAQUIM JOSÉ EUGÊNIO (Joaquim da Figueira), por sua significante atuação na preservação

da Figueira das Taipas, contribuindo assim para a preservação da cultura de Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da medalha, de que trata o artigo anterior, ocorrerá em data a ser agendada pelo

autor da homenagem.

Art.  3° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de

dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

     

Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2016.

                  

Vereador FELIPE CÉSAR 

                                     Presidente     

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal.

Publicado no Departamento Legislativo.

eas/DL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
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O governador Geraldo 
Alckmin participou, na 
semana passada, da for-
matura da Polícia Militar 
que recebeu um reforço 
de 2.198 novos policiais. 
Na cerimônia, 314 novas 
motocicletas foram en-
tregues, durante soleni-
dade no Sambódromo do 
Anhembi, na zona norte 
da Capital. Os soldados 
intensifi carão o patrulha-
mento preventivo e osten-
sivo nas ruas dos municí-
pios do litoral durante a 
Operação Verão.

“Hoje é um grande dia 
para a segurança pública 
de São Paulo. A formatura 
de 2.198 soldados, que pas-
saram num concurso difi cí-
limo, com 41 mil inscritos. 
Fizeram um ano de estudos 
de preparação de soldados 
e hoje, depois da formatu-
ra, já vão imediatamente 
para o trabalho, para refor-
çar a segurança no Estado”, 
comentou Alckmin sobre 
os novos policiais.

Os novos soldados 
foram selecionados em 
um concurso que contou 
com 41.428 inscritos para 
2.198 vagas – uma média 
de aproximadamente 19 
candidatos por cargo.

Os novos soldados, 

Polícia Militar entrega 314 
motocicletas à Rocam

SEGURANÇA

de imediato, atuarão nos 
municípios do litoral pau-
lista, onde participarão da 
Operação Verão. Em mar-
ço, ocorre, efetivamente, 
sua distribuição por todo 
o Estado de São Paulo.

Os recém-formados – 
1.898 homens e 300 mu-
lheres – passaram por 
cerca de um ano de curso 
na Escola Superior de Sol-
dados (ESSd). O curso teve 
1.516 horas de aulas, com 
49 disciplinas dos módu-
los básico e específi co.

Entre as disciplinas, os 
alunos da Escola Superior 
de Soldados estudaram 
Direitos Humanos, crimi-
nalística, tiro defensivo 
pela preservação da vida, 
defesa pessoal, inteligên-
cia policial, entre outras.

O paraninfo da turma é 
o jornalista Reinaldo Aze-
vedo e Silva e o patrono é 
o brigadeiro Rafael Tobias 
de Aguiar.

Novas motocicletas

A PM recebeu 314 no-
vas motos, marca Yamaha, 
modelo XT 660 cilindra-
das. O investimento foi 
de R$ 11,4 milhões (R$ 
36,5 mil cada), advindo 
do Fundo de Incentivo à 

Segurança Pública (Fisp).
“O trabalho de pilotar a 

moto e policiar é extrema-
mente efi caz nas grandes 
cidades onde o transito é 
muito ruim. O policiamen-
to com moto é muito efi -
ciente”, destacou Alckmin.

Serão destinadas 99 
para o Comando de Poli-

ciamento de Choque (CP-
Chq), 174 para o Coman-
do de Policiamento de 
Trânsito da Capital (CP-
TRan), 14 para o Batalhão 
de Operações Especiais de 
Polícia (Baep) da região 
da Baixada Santista e 22 
para o Baep de Campinas, 
além de mais cinco para a 

região central da Capital.

Concursos e reforço 
policial

Estão em andamen-
to dois concursos para a 
Polícia Militar, sendo 131 
vagas para aluno-ofi cial e 
2.293 soldados de 2ª clas-

se. Há mais 2.952 policiais 
militares em formação nas 
academias da PM.

Além dos formandos, 
somente neste ano, o Es-
tado de São Paulo ganhou 
2.808 soldados, que refor-
çam as ruas paulistas. Des-
de 2011, foram contratados 
21.590 policiais militares.

 Alexandre Carvalho A2

O curso teve 1.516 horas de aulas, com 49 disciplinas dos módulos básico e específi co


