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Bailarinas irão representar o Brasil 
em Festival de dança de Portugal

Dom Raymundo Damasceno 
se despede em missa especial

APROVADOS NA ETEC DEVEM SE 
MATRICULAR NA PRÓXIMA SEMANA

Fazenda Nova Gokula vai 
promover retiro de carnaval

Três jovens bailarinas de 
Pindamonhangaba irão re-
presentar o Brasil no Festival 
Norte Dança 2017, que acon-
tece na cidade de Porto, em 
Portugal.

Lavínia Karen, de 12 anos; 
Júlia Cruz e Maria Eduarda 
Follmann, ambas de 6 anos, 
conquistaram a oportunida-
de ao vencerem o Salto Fest 
Dance, 2016, em setembro, 
na cidade de Salto (SP).

Apesar de já terem as 
inscrições garantidas, as 
meninas ainda não sabem 
se irão para Portugal, pois 
dependem de conseguir pa-
trocínio.

A Fazenda Nova Gokula já abriu ins-
crições para seu Retiro de Carnaval. O 
evento é voltado para devotos e simpa-
tizantes da fi losofi a Hare Krishna.

Entre as atividades da programação 

destacam-se vivência de autoconheci-
mento e bem-estar; aulas de yoga gra-
tuitas; meditação; caminhadas ecoló-
gicas; culinária vegetariana; e muito 
mais.

A celebração de despedida 
do cardeal Dom Raymundo 
Damasceno da Arquidiocese 
de Aparecida acontece nes-
ta sexta-feira (13), no Altar 
Central do Santuário Nacio-
nal de Aparecida. Fiéis e ar-
quidiocesanos são esperados 
para a missa, que acontece às 
20 horas.

Começa na próxima semana, o período de matrículas para 
os classifi cados do processo seletivo da Escola Técnica Esta-
dual (Etec) de Pindamonhangaba. A lista geral de classifi ca-
ção será divulgada na quarta-feira (18) no site da Etec, para 
quem se inscreveu nos Ensinos Médio, Técnico Integrado ao 
Médio.

Os convocados devem fazer a matrícula na quinta, sexta e 
segunda-feira (19, 20 e 23), em horário defi nido pela unida-
de de ensino.

CLUBES FAZEM ÚLTIMA RODADA DE 
AMISTOSOS PARA COPA REGIONAL

Vários clubes que vão disputar a Copa Regional estão 
realizando partidas amistosas, para que os técnicos façam as 
alterações táticas necessárias na equipe. Além disso, a rodada 
de domingo (15) também servirá para teste de alguns atle-
tas, principalmente os que ainda não estão entrosados com o 
grupo.
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Divulgação/Fernando Noronha

A pequena Maria 
Eduarda, de 6 anos, 
conquistou a vaga com 
a coreografi a ‘Alegria 
Alegria’

Missa de despedida será nesta sexta-feira (13)

Além de atividades gratuitas, haverá programação com palestras e cerimônias

Arquivo pessoal

Divulgação
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DESTAQUE DA SEMANA

“... PENSO QUE CUMPRIR  a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir 
tocando em frente...” - Almir Sáter

Divulgação

A Ferroviária realizará no dia 21 de janeiro, sábado, a partir das 
22h, o seu baile “Noite no Hawaii” com diversas atrações. Em am-
biente decorado, à caráter, o deck da piscina se torna uma passare-
la do Axé e do Samba. Com animação da BandAbala,  o intérprete 
carioca Rixxa da Portela e Banda Bateria Escola de Samba. Toda a 
estrutura de bar, segurança, iluminação e som estão sendo prepara-
dos para animar o público. Mesas com frutas típicas e distribuição 
de colares havaianos darão um grande colorido à festa.

A mesa custa R$ 25 e o convite R$ 20 o primeiro lote, à venda 
na tesouraria do clube e na loja Neto Jeans. Associado terá entrada 
franca.

FERROVIÁRIA REALIZA BAILE DO HAWAII 
2017 COM BANDABALA E RIXXA DA PORTELA

Divulgação

ANDRÉA SOLLTO  Agenda:  
13/1 (sexta 21h30) – Ferroviária 
Pinda.  Participação de Maycon 
Sertanejo.Telefones/watshapp para 
contato com Andreá: (12) 9 9649-
2170 e 9 9215 3452.

ARENA 101 Pinda:  21/1 (sá-
bado) – Marcos & Belutti. Tel (12) 
3424-7673. www.arena101.com.br

BELO SOL Taubaté: 14/1 (sá-
bado 21h) - Banda Chamego.com 
(Anjinho do Vale), e Trio Astro Rei. 
Estrada das Amoreiras, bairro Esto-
ril, perto do Shopping novo.

BOTECO VINIL Pinda: 13/1 
(sexta 20h) - Gui Lessa. Som ao vivo 
a partir de quarta-feira. Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, 1.075.

CENTRO COMUNITÁRIO DO 
RESIDENCIAL PASIN Pinda: 13/1 
(sexta 12h) - Baile de aniversário 
do bairro. Animação João Bay Law. 
R$ 15 por pessoa com direito a re-
frigerante e salgados.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Bairro Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:   15/1 (domingo) – Sunset 
Projeto Verão 2017. Gusttavo Lima.
Via Dutra, sentido Guará-Lorena.

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realiza  bailes no 
Recinto São Vito de Moreira César, 
domingo às 20h: 15/1 - Banda Gold. 
22/1 - Chamego.com. 29/1 - Mar-
cos Antonio e Banda.Tel (12) 3642-
2087.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 14/1  (sábado 23h) – Neto & 
Allan e Dj Toni Balada. Mulher free 
até meia-noite. Tel (12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo –15/1 - Marcos Fran. 29/1 
- Alfavile (SP). Quarta-feira: 18/1 
- Três Corações.Tel (12. Tel) 3633-
5389.

ESTÂNCIA GAÚCHA Pinda:  
15/1 (domingo 10h) - 1ª Cavalgada. 
Shows com Toniel & Josiel, e Tya-
go&Danyel. 20/1 (sexta) - Noite dos 
Solteiros. William Marques & Rubi-
nho, e Talis e Welinton.Banda ao 
vivo também toda quinta-feira.

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-

çapava: 13/1 (sexta) – Festa dos 
Aniversariantes. Pedro Henrique 
& Matheus. Aniversariante é vip 
até 1h.14/1 (sábado) - Gabriel 
Gava.18/2 (sábado) - Antony & Ga-
briel.

FERROVIÁRIA Pinda: 15/1 
(domingo 13h) - Axé na Piscina. 
Professores Vera Moranguinho e Vi-
tor Santos. Esquenta para o Baile do 
Hawaii. 

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTA-
FEIRA: 13/1 – Andréa Sollto. 20/1 
– Henrique Toledo. 27/1 – Bruno & 
Hyago. Associado não paga, não as-
sociado R$ 10 (mulher vip até 23h, 
depois desse horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 21/1 
(sábado) – Baile do Hawaii. Ban-
dAbala, Intérprete Rixxa da Portela 
(RJ) e Banda Bateria Escola de Sam-
ba. Será no deck da piscina.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA “Creix” de Tremembé: 14/1 
(sábado) - Banda Alphavale.18/1 
(quarta-feira) - Baile do Hawaii. Ce-
cília Militão, Banda Vale Som (Bruno 
& Hyago) e Marrom Sertanejo. In-
gresso R$ 15 e mesa R$ 20.Tel. (12) 
99708-2011.

MANGUEIRÃO Pinda: 13/1 
(sexta) - Bruno & Hyago. Ingresso 
R$ 10. Estacionamento gratuito.

ÓPERA MIX Pinda: 14/1 (sá-
bado) - M Clan. Pararam PamApren-
dentes. Rua Luíza Marcondes de 
Oliveira, 298, Alto do Cardoso.

PINDABAR: Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta – 
Roda de Samba.  Sábado - Serta-
nejo.Domingo -  Fabiano Magalhães 
convida.

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
12/1 (quinta) - Videokê. 13/1 (sex-
ta) - Leandro e Mozart. 14/1 (sába-
do) - 747 Acústico. PMB e Pop Rock. 
15/1 (domingo) – Videokê da famí-
lia. Bairro Santana.

PORCA MISÉRIA Tauba-
té: 27/1 (sexta) - Tributo a Charlie 
Brown Junior. Com ex-integrantes 
ofi ciais da banca: Marcão Brito, Lena, 
Bruno Graveto. Ingressos 1º lota: R$ 
20 (homem) e R$ 15 (mulher).

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
14/1 (sábado) - Baile da Atrevida. 
Menor da VG.

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: 13/1 (sexta) – Jads & Jack-
son.20/1 (sexta) - Fernando & Fa-
biano.27/1 (sexta) - Alexandre & 
Adriano.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 14/1 (sábado) 
- Wilson & Washington.  Banda ao 
vivo também toda quinta. Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 18/2 (sábado 23h) – Socó 
Folia. Socó da Madrugada, Dj Ser-
ginho e Samba dos Amigos Especial 

de Carnaval. Ingressos à venda a 
partir de janeiro. Estrada do Ribei-
rão Grande.

RESTAURANTE E PES-
QUEIRO GABRIEL Pinda:Todo 
sábado, domingo e feriado de 
novembro: Almoço R$ 15 por 
pessoa.Pesqueiro de terça-fei-
ra a domingo a partir das 8h. 
R$ 12 por quilo pescado. Bairro 
das Campinas, após o viaduto do 
bairro Cidade Nova.Telefone (12) 
99651-7045.

THIAGO VIANA ACÚSTICO/
Banda Análise Tributo Legião Urba-
na Cover. Contatos: ( 12 ) 36462516 
(12 ) 992010849.

Empresas de telefonia 
passam a cobrar ICMS

As empresas de telefo-
nia fi xa e móvel vão come-
çar a recolher o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços a par-
tir deste mês. Com isso, 
os valores das contas dos 
consumidores terão au-
mento de acordo com o 
estado e o tipo de plano 
oferecido pelas opera-
doras.  

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) explica que não se 
trata de aumento de tarifa 

ou preço de serviços, mas 
sim de decisão do Su-
premo Tribunal Federal 
que determinou que as 
operadores cobrassem o 
imposto.

Em nota, a agência re-
guladora esclarece que o 
reajuste dos planos bási-
cos das concessionárias 
de telefonia ocorre anu-
almente e é homologado 
sem o acréscimo de im-
postos. O último reajuste 
aprovado pela Anatel foi 
em setembro de 2016.

Receita cria serviço que permite 
atualizar dados do CPF pela internet

A Receita Federal 
informou nesta quinta-
feira (12) que disponi-
bilizará, na próxima se-
gunda-feira (16), serviço 
gratuito de atualização 
de dados cadastrais no 
Cadastro de Pessoas Fí-
sicas (CPF) em seu site. 
O novo serviço fi cará 
disponível 24 horas por 

dia, inclusive nos feria-
dos e fi nais de semana.

O serviço poderá ser 
utilizado por brasileiros 
e estrangeiros residen-
tes no Brasil, indepen-
dentemente da idade, 
totalizando cerca de 191 
milhões de pessoas.

Para atualizar quais-
quer dados cadastrais de 

seu CPF, tais como nome, 
endereço e telefone, o 
contribuinte deverá pre-
encher formulário eletrô-
nico, disponível no site 
receita.fazenda.gov.br.

O atual serviço pre-
sencial de alteração de 
CPF continuará sendo 
disponibilizado em uni-
dades de atendimento 

dos Correios, do Banco 
do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal. Nesse 
caso, há cobrança de ta-
rifa de serviço no valor 
de até R$ 7.

A Receita Federal res-
salta que os cartões CPFs 
bem como os compro-
vantes CPFs já emitidos 
permanecem válidos.

A valorização 
da Educação

O reajuste anual no piso salarial do 
professor foi anunciado pelo Ministro 
da Educação na quinta (12). Agora, se 
os Estados vão pagar este piso é outra 
história. Isso porque de acordo com 
um levantamento feito, em 2016, pela 
CNTE (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação), mais 
da metade dos Estados brasileiros não 
pagam o piso nacional. A afi rmação 
é controversa já que para o Consed 
(Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação), quase todos os Estados 
cumprem o piso. 

A questão é a seguinte: quem declara ao 
Ministério da Educação se está cumprindo 
ou não é o próprio Estado. Mas quando o 
MEC pergunta a cada município – como 
fez em novembro do ano passado – 
descobre que 55,1%, isto é mais da metade 
das cidades brasileiras, não pagam o piso 
nacional. 

Questionado, o MEC afi rmou que não 
consegue fi scalizar estados e municípios 
e que esta atribuição é dos Tribunais de 
Contas dos Estados e dos Ministérios 
Públicos Estaduais. 

Mas a divergência não fi ca restrita 
somente a quem declara ao MEC e não 
paga. Para o próprio Ministério da 
Educação, é difícil conviver com o dilema 
entre “limitações fi nanceiras de estados 
e de municípios de um lado e, de outro, a 
necessidade de que os professores sejam 
valorizados”. 

Acontece que a valorização do professor 
não diz respeito apenas ao salário, 
mas também às condições de trabalho. 
Salas de aulas superlotadas, escolas 
sem infraestrutura adequada, material 
defasado, transporte urbano precário e 
com atrasos nos horários – o que obriga 
muitos professores a comprarem carro 
ou utilizarem seus veículos para se 
locomoverem até as escolas. Enfi m, a lista 
é extensa.

E sem falar nas diretrizes do Plano 
Nacional de Educação (PNE - 2011/2020) 
como, erradicação do analfabetismo; 
universalização do atendimento 
escolar; superação das desigualdades 
educacionais; melhoria da qualidade do 
ensino; promoção da sustentabilidade 
socioambiental e promoção humanística, 
científi ca e tecnológica do País, entre 
outras – que que estão longe de serem 
cumpridas.  
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estão abertas inscrições para o Xii Festival 
de marchinhas Carnavalescas de Ubatuba 
Interessados de todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte 
podem se inscrever até dia 20 de janeiro

Começa a venda de ingressos para o Carnaval do rio

Bailarinas de Pinda irão representar o 
Brasil em Festival de dança de Portugal

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Três jovens bailarinas de Pin-
damonhangaba irão representar 
o Brasil no Festival norte dança 
2017, que acontece na cidade de 
Porto, em Portugal, em abril.

lavínia Karen, de 12 anos; 
Júlia Cruz e Maria eduarda 
Follmann, ambas de 6 anos, 
conquistaram a oportunidade 
ao vencerem o salto Fest dance, 
2016, em setembro, na cidade 
de salto (sP).

Lavínia ficou com o primei-
ro lugar na categoria solo estilo 
livre juvenil, com a coreografia 
“emoções”; Júlia e Maria edu-
arda venceram na categoria  
duo Balé Clássico Baby Class, 
com a coreografia “Amor de Ir-
mãs”. Maria eduarda também 
venceu no solo Balé Clássico 
Baby Class, com a coreografia 
“Alegria, Alegria”.

Ao todo, o festival em salto 
contou com mais de 3.500 bai-
larinos com 480 coreografias de 
207 coreógrafos, dois espetáculos 
temáticos e 112 grupos de dança. 
sete workshops completaram o 
aprendizado oferecido pelo fes-
tival.  os grupos inscritos repre-
sentaram 83 cidades brasileiras e 
três países da latinoamérica. 

Para a coreógrafa esther 
Follmann, a vitória foi uma 

Júlia Cruz e maria eduarda vão apresentar o duo ‘amor de 
irmãs’ no festival internacional

lavínia Karen, de 12 anos, durante 
apresentação do seu solo ‘emoções’

surpresa. “nos preparamos 
muito, mas tinham dançari-
nas de todo o país. Foi muito 
importante para nosso grupo 
conquistar essa oportunidade 
e é um sonho para todas nós”, 
afirmou ela.

Apesar de já terem as inscri-
ções garantidas, as meninas ain-
da não sabem se  irão para Portu-
gal, pois dependem de conseguir 
patrocínio. Participando do fes-
tival,  além de se apresentarem 
e concorrerem com bailarinas 

do mundo todo, elas poderão 
participar de oficinas de dança 
com coreógrafos internacionais 
e concorrer a bolsas de estudo 
no exterior.

interessados em ajudar po-
dem entrar em contato pelo email 

estherfollman@hotmail.com ou 
pelo telefone (12) 98831-4308; ou 
ainda podem visitar a escola Com-
panhia de dança lago do Cisnes, 
que fica na rodovia Abel Fabricio 
dias, 925, na vila sâo Benedito, 
no distrito de Moreira César.

A Fundart (Fundação de Arte 
e Cultura de Ubatuba) abriu ins-
crições para o Xii Festival de 
Marchinhas Carnavalescas de 
Ubatuba. os interessados têm 
até o dia 20 de janeiro para rea-
lizarem as inscrições que são es-
tendidas a moradores de todo o 
vale do Paraíba e litoral norte.

Com a finalidade de estimu-
lar a criação artística e musical, 
o festival valoriza os autores, que 
passam a ter um espaço para di-
fundirem os seus trabalhos ou 
composições musicais. As ins-
crições podem ser realizadas na 
Fundart ou pelos Correios.

Premiação em dinheiro 
As cinco melhores compo-

sições ou marchinhas classifi-
cadas serão premiadas em di-
nheiro, o primeiro lugar levará 
r$1.500 para casa e um troféu. 
Para o melhor intérprete, o prê-
mio será de r$ 600 e troféu. As 
premiações serão feitas ao fim 
do concurso, que acontecerá do 
dia 23 a 25 de fevereiro, na pra-
ça exaltação à santa Cruz, no 
centro de Ubatuba.

Fazenda nova gokula vai 
promover retiro de Carnaval

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A Fazenda nova Gokula, no 
bairro ribeirão Grande, vai pro-
mover, de 24 a 28 de fevereiro, 
seu retiro de Carnaval. o evento 
é voltado para devotos e simpati-
zantes da filosofia Hare Krishna 
e já está com inscrições abertas.

entre as atividades da pro-
gramação destacam-se vivência 
de autoconhecimento e bem-es-
tar; aulas de yoga gratuitas; me-
ditação; caminhadas ecológicas; 
culinária vegetariana; cerimô-
nias  e rituais espirituais; pro-
gramas no templo e muito mais.

A entrada na Fazenda é gra-
tuita, mas é cobrado estacio-
namento no local. Além disso, 
algumas atividades, como os 
workshops serão cobrados. 

outras atividades estão dis-
poníveis o ano inteiro e podem 
ser agendadas para o período de 
carnaval também como: tera-
pias, trilhas longas, rapel, mas-
sagem ayurvedica, etc.

Mais inforMações 
e inscrições para as pales-
tras podem ser feitas pelo 
email adwaitachandra1@
gmail.com ou pelo telefone 
/whatsapp: 61 99137-5913.

Começa na segunda-feira (16) a 
venda de ingressos para arquibancadas 
e cadeiras individuais para os desfiles 
das escolas do grupo especial, no rio, 
para compradores fora da cidade do rio 
de janeiro. os ingressos variam de r$ 
190 a r$ 320. a venda será feita exclu-

sivamente pelo sistema telefônico. há 
um número de telefone específico para 
a venda do ingresso de cada setor. 

São 18.200 ingressos para cada dia 
de desfile. As escolas do Grupo Espe-
cial se apresentam nos dias 26 e 27 de 
fevereiro, no Sambódromo. 

os compradores devem ligar para 
(21) 3032-0001. no momento da liga-
ção, os compradores têm de fornecer as 
seguintes informações, de acordo com 
as instruções dadas pelo atendimento: o 
número do CPF, a quantidade de in-
gressos desejados. Cada pessoa poderá 

comprar até quatro ingressos para cada 
dia de desfile. O comprador terá direito 
a apenas um ingresso de meia-entrada 
por dia de desfile. A meia-entrada não 
poderá ser substituída no momento do 
pagamento por um ingresso normal, já 
que o ingresso será personalizado.

o edital completo está na pá-
gina da Fundart.

Famosa pelo Carnaval de 
Marchinhas, a cidade de são 
luiz do Paraitinga deve divul-
gar o edital de abertura das ins-
crições na próxima semana, de 

acordo com informações da pre-
feitura.

em 2017 o carnaval será no 
último fim de semana de feve-
reiro, começando no dia 25 (sá-
bado) até o dia 28, terça de car-
naval e feriado nacional. 

retiro acontece de 24 a 28 de fevereiro primeiro lugar levará r$ 1.500 e um troféu

divulgação

divulgação

Arquivo pessoalArquivo pessoal
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CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO 
 

 A secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretario torna 
público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos “pré selecionados” e 
“suplentes” inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida que se encontram com 
pendências de atualização em seu Cadastro Único. 
 É necessário que compareçam em caráter urgente no CIAS Centro – situado na 
Rua: Euclides de Figueiredo, nº 92 – Alto do Cardoso (ao lado do restaurante Fazendinha / 
em frente à Rodoviária) 3643-1607 para atualização de Cadastro Único, o qual deverá ser 
feito de 2ª a 6ª feira, até o dia 20 de janeiro de 2017. 
 Após atualização, este documento deve ser apresentado na Secretaria de Habitação 
junto com xerox dos documentos atuais da família (Renda / Endereço / Cad. Único). 
 Ficam os interessados devidamente notificados até a data solicitada que o não 
comparecimento implicará na exclusão do candidato do referido Programa, para todos os 
fins de direito. 
 Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer na Secretaria de habitação 
para atualização: 
 

 
16019727646 ABNER DE ASSIS MONTEIRO
12668287229 ADAIL ALVES DA SILVA
10646484084 ADALBERTO SOARES BATISTA
12823446267 ADENILSON APARECIDO ALEXANDRE MAXIMO
12626791239 ADIEL DE JESUS CAMPOS
12301481184 ADILSON CELIO DA SILVA
12387319992 ADILSON FERNANDES DA SILVA
21252775824 ADILSON MARTINS DE OLIVEIRA
21253478939 ADRIANA DE LIMA RANGEL
21217695534 ADRIANA VIEIRA FERREIRA
12541205386 ALESSANDRO BATISTA
12505426483 ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO
12640542267 ALEXNDRE DIAS DOS SANTOS
21252782456 ALINE NOGUEIRA ALMEIDA
12457800406 ALMIR ROGERIO DA SILVA
21212768002 ANA CLAUDIA VITORINO MIRANDA
21235779833 ANA LUCIA CABRAL
12725376256 ANA LUCIA RIBEIRO
16105464941 ANA MARIA DE SÁ
16105459514 ANA PAULA DOS SANTOS MIGUEL
21218609275 ANA PAULA SANTOS CELESTINO MARCELINA
10880184458 ANDONIAS DA SILVA
12951492253 ANDRE LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
12499142385 ANDRE LUIS LEME
12953082249 ANDRE SILVA SANTOS  
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12904991346 ANDREIA APARECIDA MORAIS RAMOS
21218434165 ANDREIA CRISTINA DUARTE RAMIREZ OLIVEIRA
13306281777 ANDREIA TATIANA LEITE
12727599236 ANDRESA VALERIA DE OLIVEIRA
12227064155 ANGELA APARECIDA SIMPLICIO OLIVEIRA
16019805906 ANGELICA EFIGENIO DE SOUZA
10551693042 APARECIDA MARIANO
21272550771 ARMANDO DANTAS DE MEDEIROS
16019864732 ARNALDO DE FREITAS
20785089750 AUGUSTO CESAR CARDOSO
10899177910 AUGUSTO SERGIO MARINHO
10651786506 BENEDITA ANGELA CONFALONI PASCHOAL
12581475252 BENEDITO CRISTOVAO CORREIA MOREIRA
16113526101 BENEDITO EXPEDITO PEDROSO FILHO
16106256463 BRUNO DOS SANTOS VIEIRA
16030262808 BRUNO MIRANDA
20785086050 CARLA VIVIANE DOS SANTOS
12432337877 CARLOS ALBERTO BARBOSA
16316040823 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
16666389949 CELIA MARIA DE JESUS
12668484237 CICERO DONIZETE DOS SANTOS
12580296230 CLARKSON CESAR MARTINS DOS SANTOS
12227763177 CLAUDIO DE ALENCAR SOUSA
12038427994 CLAUDIONOR ROBERTO DE MORAES
23689992474 CLORIVELTO ALEX DA SILVA FILHO
12726643819 CRISTIANO ARAUJO DA CRUZ
12714715267 CRISTIANO DIOGO  JOAO
12639503261 DAILTON NASCIMENTO FERREIRA
12654643257 DENEIR ANGELO PRUDENTE
12869706229 DENILSON ANDRE SALGADO
12723425721 DENISE APARECIDA KOVALESKI
10889732237 DEVANIR DE PAULA VITORIANO
13012241255 DIEGO TAVARES DE FRANCA
12911755229 DOUGLAS DA SILVA
13530196850 EDCARLS HENRIQUE MOTA B NASCIMENTO
12425878590 EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
12915484246 EDUARDO CHERMAN SALGADO DAVID BAPTISTA
12925668269 EDUARDO DE MELO JUNIOR
21272323635 ELAINE DOS SANTOS SILVA
21245508093 ELIANE SOARES DOS SANTOS
21218583780 ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS
21246292000 ELISMARA VIEIRA
12601270918 ELIZABETH APARECIDA DA SILVA 
12740315017 ELIZANGELA DA SILVA ANGELO
21241154815 ELLEN BOANI  
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16283591788 ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES
12960179244 EVELYN DOS SANTOS MARQUES
23657927057 EXPEDITA DOS SANTOS CONFALONI PASCHOAL
12799900935 EZEQUIEL DE OLIVEIRA CAMPOS
12275083156 EZEQUIEL MONTEIRO
12645510223 FABIANA APARECIDA PINTO RENO
12981375263 FABIANA CAITANO GALVAO
21271995230 FABIANA ELISARIO BUENO LOPES
12794882238 FABIANO CILIRO DE MOURA
12653382220 FABIO APARECIDO NUNES
12685081234 FABIO EUGENO DE JESUS
16104609699 FABIO PEREIRA OLIVEIRA DE AQUINO
20778576404 FABIO ROBERTO SILVA
12931528244 FABRICIO CRISTIANO DE LIMA
16369449408 FERNANDO LUIS GONSALVES
12338748389 FLAVIO BALBINO
22018419292 GERTRUDES OLIVEIRA
16306349538 GILCEMARA APARECIDA CAMARGO
16233458162 GILSON MARCIEL ROSA
20947249154 GIVANICE GUEDES DE ANDRADE
18221278616 GIVELTON JOSE DA SILVA ADEODATO
12783723249 GUSTAVO GONCALVES DE PAULA SANTOS
10857342700 INALDO LAURIANO DA SILVA
16194795582 IRACELMA BIBIANO CHAVES
22018413006 ISABEL CRISTINA TEODORO
20785122456 ISABELLA APARECIDA DA SILVA FRANCA FERREIRA
10831495275 ISIS REGINA GONCALVES PIRES AMORIM
16194801426 ISMAEL INACIO
16204891228 ITALO BRENER DOS SANTOS
12502987476 ITALO FRANCISCO DO NASCIMENTO
12228460767 IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
20923529394 IZABELA CRISTINA CORREIRA DE ANDRADE GONÇALVES
12879974234 JADEIS DOS SANTOS COIMBRA
16270939098 JAVERSON ALBUQUERQUE DA CONCEICAO
16194865505 JEFERSON ADRIANO MOREIRA GUEDES
20608160231 JEFERSON CONCEIÇAO DE AZEVEDO
16270968055 JOABE MARCELINO DA COSTA
10550582301 JOAO BATISTA DA SILVA
12391728605 JOAO BATISTA DE SOUZA
16247163267 JOAO DOMINGOS GOMES
12051628531 JOAO PAULO DOS SANTOS
10422468573 JOAO ROBERTO DE JESUS
10659042441 JOSE ADAUTO DOS SANTOS
10406861347 JOSE ANTUNES DOS SANTOS FILHO
12667139129 JOSE ARILDO PIRES  
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22006844570 JOSE DA SILVA
12691862234 JOSE FLAVIO ALVES
12232036733 JOSE GERALDO DE JESUS VIANA

162201799 JOSE LUIZ ALVES GONÇALVES
13037217773 JOSE PEDRO DE BARROS
12396952414 JOSE RICARDO DE SOUZA
12779669251 JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA
20785122502 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
16326032327 JOSE THIAGO SANTOS DE ASSSIS
12013074087 JOSE WALTER PEREIRA
12005986498 JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA
12387449462 JOSIAS FELIPE
13049903225 JULIANA CRISTINA CONFALONI
16271815147 JULIANA GONCALVES DE CASTRO
12905681855 JULIANA LEITE MULAREKS
16199301588 KAROLINE DE MOURA
16404873320 KAROLINE RIBEIRO DO NASCIMENTO
16423230952 KENY ROGESS BERNARDO
19018661867 KLEBERSON OLIVEIRA GOMES
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA
12676901224 LAERTE RIBEIRO FILHO
13293849775 LAURA APARECIDA DOS SANTOS
16422688955 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
20785089106 LEONARDO LUCAS DE MOURA 
22809731577 LIGIA JUSTINO DOS SANTOS
12916660250 LIVIA BOVO CLARO
17027939817 LOURENCO JUNQUEIRA
12526447331 LUCIANO RICARDO CORREA
12629587934 LUIS ANTONIO ESPIRIDIAO
20314611988 LUIS ANTONIO LINS DE QUEIROZ
12739141248 LUIS CARLOS DA SILVA
12425461185 LUIS CARLOS DOS SANTOS
12271869619 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
16497836897 LUIS FELIPE MARIANO FERREIRA
16369401189 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LEAL
10686507948 LUIZ CARLOS ROSA
16454265030 LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA
16369400298 LUIZ GUSTAVO BATISTA JERONIMO
16423366622 MARA ELIANE SANTANA RODRIGUES DE MOURA
12866622261 MARCELO DE PAULA VIEIRA
12414602386 MARCELO RONALDO TELLO
16407567506 MARCIA APARECIDA MIRANDA
12427157203 MARCIO ANTONIO ALVES CORDEIRO
13475680814 MARCIO APARECIDO DA SILVA
12639623267 MARCIO GREICK RIBEIRO  
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13297583818 MARCIO LUIS DOS SANTOS MORAIS
12862122221 MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS
12409233939 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
12673034600 MARCOS EDUARDO DA SILVA
20161238992 MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
16500048297 MARCOS PAULO DA SILVA
16369648192 MARCOS PAULO DE LIMA
16445917705 MARIA APARECIDA RICARDO
16495577509 MARIA KATIA RODRIGUES ALVES
12364246107 MARIA LUCIA APARECIDA DE BARROS
12099209008 MARIA LUCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
10705550610 MARIA LUCIA FEITOSA DE SOUSA
10845704084 MARIA LUCIA GONÇALVES LIMA
16369475034 MARIA RIBEIRO BENTO
16379449370 MARIA TEREZA DE ANDRADE
22819447480 MARILIA DOS SANTOS DE JESUS PASSOS
16369637360 MARINEIDE GOMES DOS REIZ
12400149307 MESSIAS APARECIDO NAZARETH
23612052515 NAOME ROSA LAMEU SATURNINO
20785126028 NATHALY MARIANE MONTEIRO
17016825785 NICIA MARIA BETOZZE RIBEIRO
23615919765 NOEMIA DA SILVA
10422158493 ODAIR ALENCAR BALBINO
12981638256 PATRICIA APARECIDA GAIA SALGADO AMARAL
13038048266 PAULO HENRIQUE GOMES
16544640329 PEDRO ANTONIO LISBOA FILHO
16682134704 RAFAEL REIS DE PAULA
16544674991 RAUL DE OLIVEIRA GONCALVES
20785068680 RAYRA ADAO ALVES MOREIRA
16656779159 RITA EFIGENIA SANTOS
12595112254 ROBSON JULIANO FORTUNATO DA SILVA
10820775433 ROGERIO FRANCISCO NUNES BARBOSA
16554714287 RONALDO BATISTA TEIXEIRA
16582577450 ROSA MARIA DOS SANTOS
17064376723 ROSANJELA DOS SANTOS
12866172819 ROSIMEIRE FERNANDES
23629973937 SAMUEL  DO AMARAL
12396961448 SEBASTIAO CAMILLO
12699634257 SHEILA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA
16621760435 SHEILA DE ALMEIDA SILVA
23612144649 SILVANA APARECIDA BORGES CARLOS
16583378958 SILVANA DOS SANTOS MOREIRA
12454774900 SILVANA MARIA DOS SANTOS
16554814168 SOLANGE CRISTINA RIBEIRO
20778568363 SONISLEINE DA SILVA MARCELONI  
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12275083237 SUELI DE OLIVEIRA LIMA
20375830949 TAINA APARECIDA SILVA
20785073730 TAMIRES APOLINARIO DA SILVA
23653126270 TATIANE DANIELE DA SILVA
12232458158 TERESA CRISTINA DA SILVA
16621200421 THIAGO DE MENDONCA SANTANA PINTO
16581000230 THIAGO MOREIRA NEVES
12670042690    TONI PETROCHELLI RODRIGUES
17040721544 TONY DE OLIVEIRA 
16664444977 VERA LUCIA DE MELO VASCONCELOS
16665567584 VERA LUCIA DIAS DE SOUZA CORREA
12957071233 VINICIUS PRATES FERNANDES
23600657867 VIVIANE APARECIDA DA SILVA
19004522347 VLADEMIR ROMEIRO DE PAULA
12459664437 WALTER DE LIMA
12907720262 WALTER VICTOR RODRIGUES DA SILVA
12689618232 WELINTON LUIZ DA SILVA AZEVEDO
16583762219 WELLINGTON DA COSTA MARIA
16583166713 WESLEY APARECIDO FLORIANO
12663421261 WEVERTON FERNANDES DE GODOI
12351655011 WILCEIA DE CASTRO ALVES
16544909220 WILLIANS RAFAEL PEREIRA PIRES
12705038258 WILSON DOS SANTOS CABRAL
12217891512 WILSON FERNANDES
12583947267 WILSON JOSE DE SOUZA
12541931168 ZULEIKA CLAUDINO  
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Marcus Vinicius Faria Carvalho
Secretário de Habitação

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO

A secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretario torna
público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos “pré selecionados” e
“suplentes” inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida que se encontram com
pendências de atualização em seu Cadastro Único.
É necessário que compareçam em caráter urgente no CIAS Centro – situado na
Rua: Euclides de Figueiredo, nº 92 – Alto do Cardoso (ao lado do restaurante 
Fazendinha / em frente à Rodoviária) 3643-1607 para atualização de Cadastro Único, 
o qual deverá ser feito de 2ª a 6ª feira, até o dia 20 de janeiro de 2017.
Após atualização, este documento deve ser apresentado na Secretaria de Habitação
junto com xerox dos documentos atuais da família (Renda / Endereço / Cad. Único).
Ficam os interessados devidamente notificados até a data solicitada que o não
comparecimento implicará na exclusão do candidato do referido Programa, para 
todos os fins de direito.
Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer na Secretaria de habitação
para atualização:

Edital de Citação - Prazo de 30 Dias. Processo nº 4000522-31.2013.8.26.0445. A MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Aparecida de Araújo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo Aparecido de Sousa, supostamente residente na Rua Alcides Marcondes,
61, Residencial Campos Maia - CEP 12422-330, Pindamonhangaba-SP, CPF 347.694.108-67, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Honda S/A, alegando, em síntese,
que: em razão de contrato de financiamento, concedeu-lhe crédito, para aquisição, com alienação fiduciária,
de um Veículo HONDA CG 150 FAN ESI N, chassi 9C2KC1670DR520701, placa FKB7563, renavam 559348860;
que, o requerido obrigou-se a pagar o débito de forma parcelada; que, por não cumprir com o contratado, foi
constituído em mora, pretendendo a busca e apreensão do bem, a qual resultou infrutífera; em razão da não
localização do veículo, requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, reque-
rendo a citação do executado para que, em três dias, efetue o pagamento da saldo devedor, sob pena de
penhora. 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 30 dias, que fluirá 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de outubro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.396, DE 11 DE JANEIRO DE 2017.
Dispõe sobre a delegação de competências e responsabilidades das funções administrativas a que 
se refere, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 65, caput e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, que prevê a possibilidade de delegação de funções administrativas, por meio 
de decreto,
CONSIDERANDO o grande número de atos e procedimentos internos inerentes às atividades da 
Administração Pública;
CONSIDERANDO os primados constitucionais da legalidade e eficiência, bem como a necessidade 
de conferir maior dinamicidade à gestão da coisa pública;
D E C R E T A
Art. 1º Fica delegada aos Secretários Municipais e ao Subprefeito Distrital de Moreira César a 
competência para solicitar a abertura de licitações em todas as modalidades previstas em lei.
Parágrafo único. Todas as solicitações serão encaminhadas para a anuência do Prefeito.
Art. 2º Fica delegada ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos e seus 
subordinados a responsabilidade pela condução do procedimento licitatório desde o edital até sua 
finalização.
Parágrafo único. O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos e seus 
subordinados respondem administrativamente e judicialmente pelos procedimentos e eventuais 
irregularidades a que derem causa.
Art. 3º A abertura de procedimento licitatório de qualquer valor será instaurada pelo Diretor do 
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos mediante provocação do órgão interessado.
§1º Fica delegada à Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento o controle orçamentário dos 
processos licitatórios e das solicitações de adiantamento e outros pertinentes aos procedimentos 
administrativos;
§2º Ficam delegadas aos Secretários Municipais, ao Subprefeito Distrital e aos Diretores a gestão 
técnica e a fiscalização de todos os procedimentos das Secretarias à eles atribuídas;
§ 3º A gestão e fiscalização dos contratos que envolvam obras ou construções serão de 
responsabilidade do Secretário de Infraestrutura e Planejamento, que deverá acompanhar a 
execução do objeto dos contratos até a sua conclusão;
§ 4º Fica vedado aos Secretários Municipais, Subprefeito Distrital e Diretores delegar suas 
responsabilidades a outrem;
§ 5º Em caso de aditamento contratual, será de responsabilidade dos Secretários Municipais 
fundamentar e discriminar os motivos que o justifique, devendo encaminhar as razões e 
justificativas à Secretaria de Negócios Jurídicos, a qual, em seguida, deverá dar ciência ao Prefeito 
para posterior aprovação;
§ 6º Após julgamento pela Comissão Permanente de Licitação, cabe ao Prefeito Municipal 
homologar e adjudicar o objeto da licitação;
Art. 4º Fica delegada aos Secretários Municipais a autorização para assinatura de contratos, 
convênios e termos de parceria de suas Secretarias, e seus respectivos aditivos específicos de 
sua área, independentemente de valor, respeitado o trâmite interno e observadas a Lei Federal 
8.666/93 e as Instruções Normativas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 1º Os contratos e convênios deverão ser encaminhados para ciência do Prefeito antes da 
assinatura;
§ 2º Fica vedado aos Secretários Municipais e Subprefeito Distrital delegar a gestão dos contratos e 
convênios, podendo, entretanto, ordenar aos seus subordinados o acompanhamento da execução;
§ 3º Caso o Prefeito solicite ou venha a firmar convênios, a gestão técnica e a fiscalização dos 
procedimentos serão de responsabilidade dos Secretários ou Subprefeito Distrital destinatários do 
objeto conveniado, os quais deverão firmar o recebimento de cópia dos mesmos;
Art. 5º Compete ao Diretor de Receita e Fiscalização Fazendária analisar, decidir e homologar, 
em primeira instância, os pedidos de remissão, isenção, anistia, renúncia fiscal, cancelamento, 
reclamações fiscais, termos de parcelamento ou de reparcelamento dos débitos tributários.
Parágrafo único. Os casos que requeiram o relatório social para a análise deverão ser previamente 
instruídos, especificamente neste quesito, pela Diretoria do Departamento de Assistência Social.
Art. 6º Ficam delegados aos ocupantes dos cargos de Secretário da Fazenda e Orçamento e de 
Diretor do Departamento de Finanças e Orçamento os poderes para abertura e movimentação das 
contas Bancárias pertencentes aos Fundos Municipais de Pindamonhangaba, no tocante ao caráter 
de operacionalização das mencionadas contas;
 I- A Gestão do Fundo, a deliberação quanto aos recursos e demais atos atinentes aos Fundos 
Municipais, previstos em legislação específica, são de competência e responsabilidade de seus 
respectivos Gestores, a quem caberá o encaminhamento todas as solicitações de pagamentos; 
II - Para exercício das competências que lhe são atribuídas os servidores indicados no caput deste 
artigo poderão emitir cheques e ordens de pagamento, solicitar transferências entre contas, assinar 
contratos e outros documentos, bem como praticar todos os atos necessários à movimentação das 
contas bancárias, inclusive de forma eletrônica, observado o disposto no art. 10 deste Decreto.
Art. 7º Ficam delegadas ao Secretário da Fazenda e Orçamento as seguintes atribuições:
I – analisar, decidir e homologar, em segunda instância, os pedidos de remissão, isenção, 
anistia, renúncia fiscal, cancelamento, reclamações fiscais, termos de parcelamento ou de 
reparcelamento dos débitos tributários, de acordo com as legislações federal, estadual e municipal, 
responsabilizando-se por todas as medidas decorrentes do ato;
II – autorizar a abertura de conta corrente em nome da Prefeitura para movimentação de 
adiantamentos, pelos servidores responsáveis, indicados pela sua respectiva Secretaria;
III- aprovar as certidões de regularidade fiscal para taxistas referentes à comprovação para efeito 
de isenção de IPI e ICMS na aquisição de automóveis de passageiros e fabricação nacional, nos 
termos dos modelos –  Anexos I e II – do presente Decreto;
IV- fiscalizar em conjunto com o Diretor do Departamento de Finanças e Orçamento a comprovação 
de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
contratante ou conveniado, bem como a comprovação de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, quando da realização dos pagamentos.
Art. 8º Ficam delegadas ao Secretário de Infraestrutura e Planejamento as seguintes atribuições:
I – elaborar juntamente com a Comissão Permanente de Avaliação os laudos de avaliação de 
imóveis de acordo com a NBR 502/89, NBR 5676/1989, NBR 14653-2 e suas alterações, nos 
procedimentos de desapropriação;
   II- providenciar para que todos os projetos elaborados para abertura de procedimento licitatório, 
cujo objeto seja a construção/execução de obras, estejam completos.
Parágrafo único. A homologação dos laudos de que trata o inc. I deste artigo será feita pelo 
Secretário de Infraestrutura e Planejamento com a anuência do Prefeito.
Art. 9º Todos os demais atos que compreendem a Administração Pública serão de responsabilidade 
dos Secretários pertinentes às suas respectivas Secretarias e só serão firmados após a decisão e 
anuência do Prefeito.
Art. 10 Os cheques emitidos e outros títulos com valores serão assinados pelo Prefeito em conjunto 
com o Secretário da Fazenda e Orçamento.
§1º Na eventual ausência do Secretário da Fazenda e Orçamento, assina em conjunto com o 
Prefeito Municipal o Diretor do Departamento de Finanças e Orçamento;
§2º Na eventual ausência do Prefeito, assinam em conjunto o Secretário da Fazenda e Orçamento 
com o Diretor do Departamento de Finanças e Orçamento.
Art. 11. Cabe à Secretaria de Negócios Jurídicos todas as defesas da Administração Municipal, 
cumprindo às Secretarias a responsabilidade pelo fornecimento das informações requisitadas.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de prepostos nos processos judiciais, o Secretário 
requisitado será responsável por representar a Administração Pública na qualidade de preposto, 
podendo indicar seus subordinados para representá-lo na data designada pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos.  
Art. 12. Os Secretários Municipais, Subprefeito Distrital e Diretores de cada Secretaria respondem 
administrativamente, judicialmente e perante os Tribunais de Contas do Estado e da União pelos 
atos praticados no exercício de suas funções.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 11 de janeiro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ANEXO I

Certidão para efeito de comprovação, por motorista profissional, que exerce atividade de condutor 
autônomo em veículo de sua propriedade:
CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba CERTIFICA para fins de isenção do IPI – Imposto 
sobre Produtos Industrializados sobre automóveis de passageiros de fabricação nacional, nos 
termos do que dispõe a Lei nº 8.989 de 24 de fevereiro de 1995, alterada pela Lei nº 9.317 de 5 de 
dezembro de 1996 e com vigência restaurada através da Lei nº 10.690 de 16 de junho de 2003, que 
o Sr.............., residente a rua...............nº....., bairro........,nesta cidade, portador do RG nº..............e 
CPF nº............., está inscrito nesta Prefeitura como condutor autônomo de passageiros, na 
categoria automóvel de aluguel (táxi), nos termos do respectivo termo de permissão,desde........., 
com ponto ou área de atividade seguinte............,  sendo que até a presente data não constam 
pendências em seu nome e que é proprietário do veículo com as seguintes características:
Marca:
Modelo:
Ano de Fabricação:
Nº do Chassi:
Nº do Motor:
Placa:
RENAVAM nº:
Data expedição:
Certifica, ainda, que nos dois últimos anos não foi emitida certidão em nome do interessado com o 
objetivo da presente certidão.
Nada mais para os devidos fins.
Pindamonhangaba, data.
Secretário da Fazenda e Orçamento

ANEXO II
CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba CERTIFICA para fins de isenção do ICMS-  Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre automóveis de passageiros de fabricação 
nacional, nos termos do que dispõe o artigo 88 do Anexo I do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 
45.490 de 30 de novembro de 2000, acrescentado pelo Decreto nº 46.053 de 24 de agosto de 
2001, Decreto nº 47.277 de 29 de outubro de 2002 e Decreto nº 48.294 de  2 de dezembro de 
2003 e alterado pelo Decreto nº 51.092 de 5 de setembro de 2006, que o Sr.............., residente à 
rua........nº....., bairro......., nesta cidade, portador do RG nº..............e CPF nº............., está inscrito 
nesta Prefeitura como condutor autônomo de passageiros, na categoria automóvel de aluguel 
(táxi), nos termos do respectivo termo de permissão, desde ..........,com ponto ou área de atividade 
seguinte............,  sendo que até a presente data não constam pendências em seu nome  e que é 
proprietário do veículo com as seguintes características:
Marca:
Modelo:
Ano de Fabricação:
Nº do Chassi:
Nº do Motor:
Placa:
RENAVAN nº:
Data expedição:
Certifica, ainda, que nos dois últimos anos não foi emitida certidão em nome do interessado com o 
objetivo da presente certidão.
Nada mais para os devidos fins.
Pindamonhangaba, data.
Secretário da Fazenda e Orçamento
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Dom Raymundo Damasceno celebra 
missa de despedida em Aparecida

A celebração de des-
pedida do cardeal Dom 
Raymundo Damasce-
no da Arquidiocese de 
Aparecida acontece 
nesta sexta-feira (13), 
no Altar Central do 
Santuário Nacional 
de Aparecida. Fiéis e 
arquidiocesanos são 
esperados para a mis-
sa, que acontece às 20 
horas.

No dia 16 de no-

vembro o Papa Fran-
cisco aceitou a re-
núncia do cardeal 
arcebispo de Apare-
cida, Dom Raymun-
do Damasceno Assis, 
e nomeou como novo 
arcebispo Dom Orlando 
Brandes, transferindo-o 
da Arquidiocese de 
Londrina, no Paraná.

A celebração de pos-
se de Dom Orlando 
Brandes está marcada 

para o dia 21 de janei-
ro, às 9 horas, no Altar 
Central da Basílica.

Dom Damasceno 
assumiu como quarto 
Arcebispo de Apareci-
da em 2004, depois de 
44 anos servindo a sua 
arquidiocese de ori-
gem, Brasília. Sua re-
núncia foi aceita pelo 
Papa Francisco no dia 
16 de novembro, aos 
79 anos.

DOM ORLANDO 

Dom Orlando Brandes nasceu em 13 de abril de 1946 em Urubici-SC. É fi lho 
de Gregório Brandt e Hilda Morais Brandt (falecidos). Tem seis irmãos. Após 
o curso primário ingressou no Seminário João Vianney, de Lages.

Em 1968 concluiu fi losofi a em Curitiba. Fez seus estudos teológicos na Uni-
versidade Gregoriana e na Academia Alfonsiana (Roma) especializando-se em 
Teologia Moral em 1973. Recebeu a ordenação sacerdotal em Francisco Bel-
trão (PR) em 6 de julho de 1974.

Foi nomeado pelo Papa João Paulo II, no dia 9 de março de 1994, o 3° bis-
po diocesano de Joinville (SC). Escolheu como lema: “Somos operários de 
Deus” (1 Cor 3,9). A ordenação episcopal e posse ocorreram no dia 5 de junho 
de 1994 na Catedral São Francisco Xavier em Joinville, Dia de São Bonifácio.

No dia 10 de maio de 2006, o Papa Bento XVI nomeou Dom Orlando Bran-
des arcebispo de Londrina. A tomada de posse como 4º arcebispo aconteceu no 
dia 23 de julho de 2006.

No dia 16 de novembro de 2016 foi nomeado pelo Papa Francisco o sexto 
arcebispo da Arquidiocese de Aparecida.

Dom Raymundo Damasceno Dom Orlando Brandes

A12.com

Habitação faz chamamento 
para atualização de cadastro 
no ‘Minha Casa, Minha Vida’

A Secretaria de Habi-
tação da Prefeitura está 
convocando os candida-
tos pré-selecionados e 
suplentes, inscritos no 
programa Minha Casa, 
Minha Vida, que se en-
contram com pendências 
de atualização em seu Ca-
dastro Único. Para tanto, 
foi publicado um Edital 
de Chamamento, no site 
da Prefeitura (www.pin-

damonhangaba.sp.gov.
br) com o nome dos can-
didatos que devem fazer 
a atualização (página 4 
desta edição).

De acordo com infor-
mações da Secretaria, é 
necessário que essas pes-
soas compareçam, até o 
dia 20 de janeiro, no CIAS 
Centro (rua Euclides de 
Figueiredo, 92, Alto do 
Cardoso, em frente à Ro-

doviária) para atualização 
do Cadastro Único. O te-
lefone para mais informa-
ções é o 3643-1607.

Após essa atualiza-
ção, o documento gera-
do deve ser apresentado 
na Secretaria de Habi-
tação (rua Dr. Monteiro 
de Godoy, 445, Bosque), 
junto com xerox dos do-
cumentos atuais da fa-
mília (renda, endereço, 

Cadastro Único). Os te-
lefones para mais infor-
mações são: 3644-5226 
ou 3644-5227.

Importante destacar 
que o não compareci-
mento das pessoas cita-
das no Edital para a re-
alização da atualização, 
implicará na exclusão 
do candidato inscrito no 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

MULHER VENDIA PRODUTOS 
FURTADOS PELA INTERNET

A PM apreendeu, na 
segunda-feira (9), por vol-
ta das 17 horas, diversos 
produtos que foram fur-
tados de uma empresa de 
Guaratinguetá.

Os produtos apreendi-
dos estavam em uma resi-
dência no Campo Alegre. 
No local, uma mulher que 
fazia a divulgação nas re-
des sociais e moradora da 
residência foi detida.

De acordo com infor-
mações, a PM foi acionada 
pela vítima, proprietária da 
empresa, com informações 

de que parte da mercadoria 
estaria em uma residência 
no bairro. Uma equipe da 
Rocam - Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas - 
foi até a residência e durante 
vistoria localizaram três jo-
gos de sofás.

A Polícia Militar in-
formou que os produtos 
eram desviados da empre-
sa, e vendidos livremente 
pela internet.

A mulher detida foi en-
caminhada ao 1º Distrito 
Policial onde permanece à 
disposição da justiça.

Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 4.769, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, Resolve NOMEAR os Senhores a seguir 
relacionados, para os empregos de provimento em comissão, a partir de 06 de janeiro de 2017:
- Thais Bastista do Carmo 
  Diretor de Gestão Institucional 
- Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli
  Diretor de Comunicação
- João Henrique Ferrari Gontijo
  Diretor de Administração
- Regiane Ferreira de Carvalho Lucio 
  Diretora de Licitações e Contratos Administrativos
- Cláudio Marcelo de Godoy
  Diretor de Finanças e Orçamento
- Felipe Francisco César Costa Filho
  Diretor de Indústria, Comércio e Serviços
-Paulo Ricardo Nicolás Imparato
  Diretor de Agricultura 
- José Mauricio Sales de Abreu
  Diretor de Infraestrutura
-  Nécio Pereira da Silva 
  Assessor de Gabinete  
-  Marcio Renato Rodrigues dos Santos
  Assessor de Gabinete
- Paulo Henrique de Godoi Faria
  Assessor de Gabinete
- Paulo Romeiro Ramos Mello 
  Ouvidor Geral 
- Olimpio Roberto Thomaz
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Gestão e Articulação Política)
- Cintia Ramos de Gois Rouve
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Administração)
- Rodrigo de Souza Godoi
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
- Edmilson Miguel Géia 
  Coordenador de Gabinete (Subprefeitura Distrital de Moreira César)
- Davi Angelo Nerosi
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Educação e Cultura)
- José Ricardo Gerônimo Flores
  Coordenador de Eventos
- Regina Célia Daniel Santos 
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
- Alexandre Silva da Silva
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Esporte e Lazer)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de janeiro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 4.770, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, Resolve NOMEAR os Senhores a seguir 
relacionados, para os empregos de provimento em comissão, a partir de 06 de janeiro de 2017:
- Vicente Corrêa da Silva
  Diretor de Receitas e Fiscalização Fazendária
- Luciana Ayukio Yui
  Diretor de Planejamento
- João Roberto de Castro Correa
  Diretor de Lazer e Recreação

- Frederico Lúcio de Almeida Gama
  Diretor de Habitação
- Carlos Eduardo Rezende de Oliveira
  Assessor de Gabinete de Gestão e Articulação Política
- José Francisco de Azevedo Souza Caramez
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Gabinete)
- Fernando Prado Rezende
  Coordenador de Gabinete (Secretaria da Fazenda e Orçamento)
- Douglas da Silva Santos
  Coordenador de Gabinete (Secretaria de Proteção e Bem – Estar ao Cidadão)
- José Fernandes de Oliveira Barbosa
  Coordenador Regional (Zona Leste)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de janeiro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  PORTARIA INTERNA Nº 10.060, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, REVOGA a Portaria Interna nº 10.045, de 05 de dezembro de 2016, que constitui comissão 
para abertura de Processo Administrativo Disciplinar.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 10.062, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.750, de 13 de janeiro de 2016, para dar continuidade à 
apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados de 07 de janeiro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

Centro Espírita Caridade e Amor – “André Luiz”
CNPJ: 50.455.740/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ana Laura Rodrigues Ferreira Alves, presidenta do Centro Espírita Caridade e Amor – André 
Luiz(CNPJ: 50.455.740/0001-90), dentro de suas atribuições legais, convoca a todos os associados 
e demais interessados a comparecer no dia 30 de março de 2017, em AssembléiaOrdinária, na 
sede desta Entidade, localizada na Rua Doutor Gustavo de Godoy, nº 327, Bairro Centro, neste 
Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, em primeira chamada às 19h00 e a segunda 
às 19h30, para tratar das eleições da nova Diretoria Executiva, das candidaturas anteriormente 
apresentadas no prazo legal, sendo que, será empossada esta nova Diretoria Executiva eleita, 
emnova AssembléiaOrdinária no dia 13 de abril de 2017, em primeira chamada às 19h00 e a 
segunda às 19h30.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2017.

Ana Laura Rodrigues Ferreira Alves

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 263/2016 (PMP 33454/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na 
prestação de manutenção de trocador de calor com reposição de peças para piscinas dos centros 
esportivos da SEJELP”, fi ca adiado sine-die, para levantamento de informações e respostas aos 
questionamentos técnicos. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 223/2016 (PMP 25653/2016) 
Foi fi rmado o contrato 236/2016, de 18/11/2016, para “aquisição de impressos para a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba”, no valor de R$ 21.120,00, vigente por 04 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Edson Macedo de Gouvea, e pela contratada, empresa 
José Augusto Fernandes Moreira ME, o Sr Antonio Franklin de Lima Ritton, por procuração. 
Foi fi rmado também o contrato 237/2016, de 18/11/2016, para “aquisição de impressos para a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, no valor de R$ 6.170,00, vigente por 04 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Edson Macedo de Gouvea, e pela 
contratada, empresa Marquinhos Artes Gráfi cas Ltda, o Sr Marcos Francisco de Oliveira Junior. 
Foi fi rmado ainda o contrato 238/2016, de 18/11/2016, para “aquisição de impressos para 
a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, no valor de R$ 5.950,00, vigente por 04 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Edson Macedo de Gouvea, e pela 
contratada, empresa Puccinelli Gráfi ca e Editora Ltda, a Sra Cristiane Cossermelli Haik. 

PREGÃO Nº 249/2016 (PMP 28370/2016) 
Foi fi rmado o contrato 243/2016, de 12/12/2016, para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de cobertura securitária para os veículos ofi ciais pertencentes à frota da 
Secretaria de Saúde”, no valor de R$ 4.960,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa 
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e a Sra Marta Wouters Montoya. 
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Estado cria ações para 
agilizar o atendimento de 
violência contra a mulher

Times fazem 
último teste antes 
da Copa Regional

ODIRLEY PEREIRA
***

As equipes que vão 
disputar a Copa Regio-
nal continuam se prepa-
rando com amistosos e 
buscando atletas para a 
competição. De acordo 
com a Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol, 
cada clube pode inscre-
ver até 25 jogadores, o 
que tem agitado o ‘mer-
cado da bola’ em Pinda-
monhangaba e na região. 
Segundo os dirigentes, 
este ano o ‘vai e vem’ foi 
bastante intenso devido 
à relevância da Copa Re-
gional, que deve ser uma 
das melhores desde seu 
início, em 1977.  

Sobre os jogos des-
te domingo (15), alguns 
chamam a atenção:

Castolira e A Mil Por 
Hora se enfrentam às 10 
horas, no Santa Cecília. 
A partida será a primeira 

entre os dois clubes de-
pois da fi nal do Amador 
da Primeira Divisão de 
2016, quando o Castolira 
venceu por 2 a 0 e fi cou 
com o inédito título.

Cantareira e Força Jo-
vem entram em campo 
às 10 horas, no Vista Ale-
gre. O confronto deve ser 
equilibrado e bastante 
movimentado, baseado 
no que os dois times têm 
apresentado nos últimos 
anos, sobretudo nos con-
frontos diretos.

Quem preferir tam-
bém pode assistir ao jogo 
entre Floresta e Rodoviá-
rio no ‘Padre Eterno’, em 
Tremembé, às 10 horas.

Outra partida que 
merece atenção especial 
é Gurilândia e Arareta-
ma. A disputa acontece 
no bairro taubateano, às 
10h30, e deve ter casa 
cheia, pois as duas torci-
das são fanáticas.

Também deve agitar 
os torcedores, Bandei-
rante e Sapopemba, que 
acontece às 10 horas, no 
Feital. Sempre forte em 
casa, o Bandeirante pro-
mete acuar o adversário 
e fazer pressão durante 
os 90 minutos. Do outro 
lado, a experiência dos 
jogadores da equipe gre-
ná pode fazer a diferença.

Em todos os amistosos 
não há favorito e os diri-
gentes são unânimes em 
afi rmar que a pré-tem-
porada é fundamental 
para o êxito na competi-
ção, principalmente para 
montar o time, acertar as 
funções táticas e dar rit-
mo de jogo aos atletas.

A Copa Regional co-
meça na próxima sema-
na com 16 clubes, sendo 
oito de Pindamonhanga-
ba e oito de cidades da 
região. 

O governador Geraldo 
Alckmin apresentou na 
quinta-feira (12), o “Proto-
colo Único de Atendimen-
to” da Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) para 
as ocorrências de violên-
cia doméstica e familiar 
contra a mulher. O proto-
colo estabelece padrão de 
atendimento a esse tipo 
de ocorrência, que será se-
guido pelas polícias Civil e 
Militar e pela Superinten-
dência da Polícia Técnico-
Científi ca (SPTC), com o 
objetivo de trazer mais efi -
ciência nas investigações e 
na coleta de provas.

A medida determina 
que a autoridade policial 
ouça imediatamente a ví-
tima, sempre que possível, 
e fotografe lesões aparen-
tes que ela apresente, me-
diante autorização. Tam-
bém caberá à autoridade 
policial requisitar perícia 
especifi cando que o crime 
se trata de violência contra 
a mulher, além de indicar 
fatores de risco no auto de 
prisão ou na representa-

ção de medidas protetivas, 
por exemplo, histórico de 
violência do agressor, uso 
de drogas ou doença men-
tal, presença de crianças 
na família, se o agressor 
tem acesso a arma de fogo 
ou já descumpriu ordem 
judicial, se a vítima é eco-
nomicamente dependen-
te ou não possui parentes 
próximos.

De acordo com o proto-
colo, registros e diligências 
emergenciais relacionados 
a esses casos deverão ser 
feitos mesmo se a vítima 
estiver sem documento de 
identidade.

Já a Polícia Militar de-
verá preservar o local do 
crime e verifi car, quando 
possível, a existência de 
medidas protetivas rela-
cionadas ao agressor, to-
mando assim as ações ne-
cessárias.

A Polícia Técnico-Cien-
tífi ca, por sua vez, deverá 
priorizar o atendimento 
aos locais de crimes rela-
cionados à violência con-
tra a mulher. Também 

precisará enviar os laudos 
periciais de forma eletrô-
nica, logo que eles forem 
concluídos. Segundo o 
protocolo, os laudos peri-
ciais deverão conter infor-
mações sobre a existência 
de exames anteriores rela-
cionados à vítima.

A SSP é pioneira no 
aprimoramento de po-
líticas de segurança no 
combate à violência con-
tra a mulher. São Paulo 
é o Estado com a maior 
estrutura da nação para o 
atendimento especializa-
do, com 133 Delegacias de 
Defesa da Mulher (DDM), 
ou seja, 35,8% de todas as 
DDMs do país.

As equipes das DDMs 
são preparadas e trei-
nadas para atuar nessas 
delegacias. Elas passam 
por aulas específicas na 
Academia de Polícia, 
como uma abordagem 
diferenciada de Atendi-
mento Público e Direitos 
Humanos, para prestar o 
melhor atendimento às 
vítimas.

Governador Alckmin e o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio, durante o anúncio dos programas

A2img/Alexandre Carvalho

Gil Arruda/107FM

Um dos favoritos ao título, Araretama fará jogo difícil contra o Gurilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.762, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a 
Sra. Patrícia Galvão Junqueira, Assessora 
de Gestão Estratégica, para responder 
interinamente pela Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, sem prejuízo de suas 
atribuições, no período de 23 a 31 de 
dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de 
novembro de 2016.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 27 de dezembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

                        
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.763, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar, a pedido, a 
designação da Sra. Telma Cristina Silvério 
de Abreu Cupido, para a função de suporte 
pedagógico de Assessor Lúdico Pedagógico, 
a partir de 28 de dezembro de 2016. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

 
Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 28 de dezembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL N.º 4.765, DE 09 DE 

JANEIRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
R  E  S  O  L  V  E:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO para abertura 
e julgamento de Concorrência Pública, 
Tomada de Preços, Carta Convite e Leilão.
Art. 2º           A Comissão Permanente será 
integrada pelos senhores:
I- PRESIDENTE:
a) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO 
LÚCIO – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos 
II- MEMBROS:
b) LUCIO DO CARMO DA SILVA – 
Encarregado de Setor – Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos 
c) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço 
– Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
d) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA 
JUNIOR – Ofi cial de Administração - 
Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
e) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – 
Departamento de Licitações e Compras
f) TATIANE PEREIRA DE PAULA – 
Recepcionista - Departamento de Licitações 
e Contratos Administrativos
g) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE 
PEREIRA – Ofi cial de Administração – 
Licitações e Contratos Administrativos
III- E, ainda, pelos Diretores dos demais 
Departamentos da Prefeitura ou pelos 
servidores por ele designados.
Art. 3º O prazo de investidura dos membros 
da Comissão será de 01 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros 
para a mesma comissão no período 
subseqüente, conforme §4º do art. 51, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
Art. 4º A Comissão Permanente de Licitação 
deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, 
sendo que os servidores qualifi cados são 
pertencentes ao quadro permanente da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor nesta 
data, produzindo seus efeitos a partir de 09 
de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
janeiro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL  Nº 4.766, DE 09 DE 

JANEIRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com 
o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações,
R  E  S  O  L  V  E:
Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Especial 
para análise da inscrição em Registro 
Cadastral (CRC).
Art. 2º A Comissão será integrada pelos 
senhores:
- REGIANE FERREIRA DE CARVALHO 
LUCIO – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
- LUCIO DO CARMO DA SILVA – 
Encarregado de Setor – Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
- RAQUEL LEMES – Ofi cial de 
Administração - Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
- MATHEUS DE LIMA REZENDE – Ofi cial 
de Administração – Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
- MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE 
PEREIRA – Ofi cial de Administração – 
Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
Art. 3º  O prazo de investidura dos 
membros da Comissão será de 01 (um) 
ano.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 09 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e 

Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
janeiro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                        PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.767, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso da competência prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem 
como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do Município e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, com 
observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 4.211 de 20 de setembro de 2005,
R  E  S  O  L  V  E:
Art. 1º   DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:
a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Ofi cial de Administração - Departamento de Licitações e Contratos Administrativos 
b) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório –  Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
c) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor ¬– Departamento de Licitações e Contratos Administrativos 
d) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA– Ofi cial de Administração ¬– Licitações e Contratos Administrativos
e) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
f) MATHEUS DE LIMA REZENDE – Ofi cial de Administração – Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
g) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
h) RAQUEL LEMES – Ofi cial de Administração - Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Diretora de Licitações e Contratos 

Administrativos
Art. 2º A Equipe de Apoio será composta:
I- Pelos servidores do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos:
a)  ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Ofi cial de Administração 
b) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório 
c) LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor
d) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA – Ofi cial de Administração
e) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço
f) MATHEUS DE LIMA REZENDE – Ofi cial de Administração 
g) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço
h) RAQUEL LEMES – Ofi cial de Administração
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO  LUCIO – Diretora do Licitações e Contratos Administrativos 
j) TATIANE PEREIRA DE PAULA  -  Recepcionista 
II - Pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por eles designados.
Art. 3º Ficará a cargo do Diretor do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos a convocação do Pregoeiro e Equipe de Apoio que irão atuar 
na sessão pública do Pregão.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de janeiro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 4.768, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve Nomear a Sra Jucélia Batista Ferreira, para 
compor o Conselho de Administração da Fundação “Dr. João Romeiro”, com mandato de 05 (cinco) anos, contados a partir de 10 de janeiro de 2017, 
em substituição ao Sr. Antonio Aziz Boulos.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de janeiro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
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A2img/Alexandre Carvalho

Etec divulga lista de classificados 
no Vestibulinho na próxima semana

A2img/Gilberto Marques

Escola da Família abre 
inscrições para voluntários

Se você tem um pro-
jeto inovador em es-
porte, cultura, lazer, 
saúde e trabalho e tem 
vontade de comparti-
lhar o seu tempo, você 
pode ser um voluntário 
do Programa Escola 
da Família. Presente 
em diversas escolas 
da Rede Estadual em 
Pindamonhangaba, o 
projeto promove ativi-
dades gratuitas aos fi ns 
de semana para as co-
munidades. 

Para se inscrever, 
basta comparecer a 
uma das escolas par-
ticipantes, preencher 
uma fi cha com RG e 
CPF e apresentar um 
projeto que queira rea-
lizar na unidade. Todo 
plano deve ser feito de 
acordo com as habili-
dades e competências 
e as necessidades da 
unidade escolar. To-
das as atividades são 
supervisionadas pelos 
vice-diretores e profes-
sores coordenadores 

No programa Escola da Família a abertura das escolas garante um 
espaço que estimula a participação da comunidade

Funvic tem 
inscrições 
para vagas 
remanescentes

Pais e alunos da Rede 
Estadual de Ensino po-
dem contar com um sis-
tema online que facilita o 
acompanhamento do de-
sempenho escolar. Além 
da versão impressa, distri-
buída a todos os estudan-
tes da Rede Estadual ao 
fi nal de cada bimestre, a 
versão online do boletim, 
disponível na Secretaria 
Escolar Digital (SED), é 
uma ferramenta que per-

mite a consulta das notas 
escolares e frequência por 
disciplina. 

Para visualizar no-
tas e faltas, basta aces-
sar a página do Boletim 
na plataforma, preen-
cher as informações do 
ano letivo, RA do aluno 
e data de nascimento. 
Com base nessas infor-
mações, o sistema dispo-
nibilizará escola e turma 
do aluno. 

Começa na próxima se-
mana, o período de matrí-
culas para os classifi cados 
do processo seletivo da 
Escola Técnica Estadual 
(Etec) de Pindamonhan-
gaba. A lista geral de clas-
sifi cação será divulgada 
na quarta-feira (18) no 
site da Etec, para quem 
se inscreveu nos Ensinos 
Médio, Técnico Integrado 
ao Médio.

Nos demais cursos 
do Ensino Técnico (pre-
sencial, semipresencial e 
online) e no processo de 
avaliação e certifi cação de 
competências para acesso 
às vagas remanescentes 
do segundo módulo.

Os convocados devem 
fazer a matrícula na quin-
ta, sexta e segunda-feira 
(19, 20 e 23), em horário 
defi nido pela unidade de 
ensino.

No município, são ofe-
recidas vagas para cursos 
gratuitos em quatro mo-
dalidades de cursos: En-
sino Médio, Ensino Téc-
nico Integrado ao Ensino 
Médio, Ensino Técnico e 
Ensino à Distância (semi-
presencial). 

Para efetivar a matrí-
cula, o candidato deverá 
apresentar: requerimento 
de matrícula–fornecido 
pela Etec ; duas fotos 3x4 
recentes e iguais;cópia 
simples e apresentação 

do original ou autentica-
do em cartório de um dos 
seguintes documentos: cé-
dula de identidade (RG);  
cédula de identidade de 
estrangeiros (RNE); Car-
teira Nacional de Habili-
tação  dentro da valida-
de com foto; documento 
expedido por ordens ou 
conselhos profi ssionais 
(exemplo: OAB, Coren e 
Crea, entre outros); CPF; 
cópia simples com apre-

sentação do  original do 
histórico escolar com cer-
tifi cado de conclusão do 
Ensino Médio regular 
ou equivalente (EJA/
Enceja); ou documento 
original da declaração 
de conclusão do Ensi-
no Médio, assinada por 
agente escolar da escola 
de origem.

Para o candidato que 
fez o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 

é necessário apresentar 
certifi cado ou declaração 
de conclusão do Ensino 
Médio, expedido pelos 
institutos federais ou pela 
Secretaria de Educação do 
Estado correspondente.

A partir do dia 24 de 
janeiro, começa o período 
de matrícula para a segun-
da lista de convocados. 
Outras informações pelo 
site www.vestibulinhoe-
tec.com.br.

das diretorias. O cadas-
tro pode ser feito ao lon-
go de todo o ano.

No Programa Escola 
da Família, a abertura 
das escolas garante um 

espaço público que es-
timula a participação 
cidadã no desenvolvi-
mento de atividades 
sociais, possibilita que 
a própria comunida-

de possa gerir-se e fo-
menta sua presença na 
construção e condução 
do programa, aliando 
forças entre a sociedade 
civil e o Poder Público.

A Faculdade de Pin-
damonhangaba está com 
inscrições abertas para o 
Processo Seletivo 2017/B, 
realizado para o preenchi-
mento de vagas remanes-
centes.

As inscrições podem 
ser feitas até o dia 19 de 
janeiro, apenas pela inter-
net, no site www.vestibu-
larfunvic.org.br. A prova 
será realizada no dia 21 de 
janeiro, sábado, 14h30.

Para saber quais cursos 
estão com vagas disponí-
veis basta acessar o site:  
www.vestibularfunvic.org.
br ou ligar para o telefone 
(12) 3648-8323.

O ano letivo 2017 para 
os alunos ingressantes 
este ano na faculdade co-
meça no dia 30 de janeiro.

A primeira semana 
de aula para os novos es-
tudantes é chamada de 
“Nivelamento”, onde eles 
terão a oportunidade de 
conhecer melhor a insti-
tuição de ensino, profes-
sores, instalações, regras e 
disciplinas.

Para os matriculados 
no período da manhã, as 
aulas começam a partir 
das 7h30. No período no-
turno, somente durante a 
semana de Nivelamento, 
todas as aulas terão início 
às 19h30.

Na semana seguinte, dia 
6 de fevereiro, as aulas co-
meçam normalmente para 
todos os alunos, sendo que 
para os cursos das áreas de 
saúde, do período noturno, 
o início será às 18h10.

Pais e alunos 
podem acompanhar 
desempenho escolar 
pela internet

Divulgação

No município, são oferecidas vagas para cursos gratuitos em quatro 
modalidades de cursos

A versão online do boletim está disponível na 
Secretaria Escolar Digital
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Duplo parabéns!

Para Tatiane Flauzino, que comemora aniver-
sário no domingo (15) e, no dia 22, ela e marido 
celebram 12 anos de casamento.  Recebem cumpri-
mentos dos familiares e amigos, principalmente 
do fi lhão Gustavo.

Na quarta-feira (18), Carlos Manoel Júnior co-
memora mais um aniversário. Recebe os parabéns 
dos amigos e familiares e do fofi nho João Paulo 
(com ele na foto). 

Gêmeas aniversariantes!

Felicidade!

Os parabéns também vão para Regina Mar-
condes, aniversariante do dia 12. Sua fi lha Ales-
sandra Braz (na foto com ela), os netos e fami-
liares desejam muita paz e bênçãos. Felicidade, 
vovó Rê!

Feliz aniversário!

Para a jovem Bianca Waleska, que faz 23 anos neste sá-
bado (14). Recebe o carinho de todos os familiares e amigos.

Nesta quarta-feira (18) é o aniversário de 
Marinara e Monalisa. As gêmeas Marinara (à 
direita na foto) e Monalisa  recebem os cum-

primentos do pai, jornalista Altair Fernandes 
Carvalho (jornal Tribuna do Norte), familiares 
e amigos.  

Assoprou velinhas! 

Completou mais um ano de vida no dia 10 
de janeiro, a pastora Renata Galvão. Rece-
be os votos de felicidades do marido, pastor 
Cristiano Ferreira, e de toda a comunidade da 
Igreja Petra.

Aniversariante!

Toda felicidade para Juneide Ferreira, que 
fará aniversário no domingo (15). Ela mora no 
bairro Cidade Nova e recebe as felicitações da 
família e dos amigos da Igreja Quadrangular.

Acervo Particular

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns!

Sucesso e felicidades ao engenheiro Tiago Procópio (à 
esquerda), que vai celebrar seu aniversário na terça-feira 
(17). Na foto, ele e seu fi el amigo André.

Parabéns!

A quinta-feira (12) foi de festa para Jaime 
Braga – o Jaiminho – que comemorou mais um 
aniversário.

Mais um ano de vida

Parabéns especial para a estudante Jéssica 
Siqueira, que vai completar 16 anos na terça-fei-
ra (17). Ela recebe os cumprimentos de seu pai 
Milton, namorado João, de amigos e familiares. 
Na foto, Jéssica e sua mãe Felícia (in memória), 
no aniversário de 15 anos.

Aniversário

Quem assopra as velinhas no domingo (15) é o 
músico Kaio Frugoli Fernandes (ao centro). Ao lado 
de amigos e familiares, Kaio deve mostrar todo seu 
talento na guitarra.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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