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MUITAS NUVENS COM
CHUVAS PERIÓDICAS

UV 13

PREVISÃO DO TEMPO 

17º 

PINDAMONHANGABA

29º

Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Prefeitura entrega 18 
novas viaturas à cidade      

PÁGINA 3

Em uma iniciativa rara, o município de 
Pindamonhangaba entregou para o Estado novas 
viaturas para a Polícia Militar, buscando reforçar a 
segurança da cidade. Em solenidade realizada na manhã 
de segunda-feira (30), o município fez a entrega de 
18 novas viaturas, sendo sete automóveis e seis motos 
para a Polícia Militar, duas viaturas para o Corpo de 
Bombeiros e três veículos para a Guarda Municipal.

Entrega vem agregar à Atividade Delegada, ao 
COI e a outras ações preventivas e ostensivas

PINDA SEDIA ENCONTRO NACIONAL DE ESCOTEIRO
O encontro reuniu mais de 

500 jovens, com idade entre 11 a 
21 anos, além dos adultos volun-
tários, e  faz parte de uma ativi-
dade nacional que ocorre em to-
dos os grupos nos mesmos dias, 
com edições a cada dois anos. 

Em Pinda, a ação foi realiza-
da entre os dias 27, 28 e 29 de 
outubro, na 12ª Companhia de 
Engenharia de Combate Leve.

Município implanta 
“Programa Cidade Inteligente” 
com pontos de Wi-Fi

PÁGINA 5

“VIRADA EDUCAÇÃO” PROMOVE 
DIA DE ATIVIDADES CULTURAIS

PÁGINA 5

Encontro do ELO proporcionou aprendizado, integração e debate sobre sustentabilidade

“Semana de Incentivo 
à Leitura” distribui 
livros pela cidade

PÁGINA 5

Atleta pindense 
é campeão no 
“Torneio Nacional de 
Ginástica Artística”

Jucélia Batista

Jucélia Batista
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R EGISTRO CULTURAL Altair Fernandes Carvalho

A SESSÃO PLENÁRIA SOLENE 
DA ACADEMIA DE LETRAS

N a noite de 
sexta-feira 
(28), em sua 

sede no Palacete 10 
de Julho, foi realiza-
da a plenária solene 
da APL-Academia 
Pindamonhangaben-
se de Letras. A ses-
são constou de pales-
tra, homenagens e  
solenidade de posse 
de acadêmico ao 
quadro de membros 
titulares.

Como ocorre em 
suas plenárias sole-
nes, a APL destacou 
as datas comemora-
tivas referentes ao 
mês em curso. Foram 
lembradas às  efemé-
rides: Dia das Crian-
ças, Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, 
Dia do Professor e 
o escritor Athayde 
Marcondes, nascido 
a 11 de outubro de 
1863.   

Vida e obra de 
 Athayde Marcondes 

A palestra do mês, em homenagem a 
José Athayde Marcondes, patrono da ca-
deira de nº 13 da APL, coube ao seu neto, 
o acadêmico José Luiz Gândara Martins. 
Ele discorreu sobre a vida e a obra do es-
critor, historiador, poeta, jornalista, mú-
sico e farmacêutico que embora tenha 
nascido em Taubaté se destacou como o 
grande divulgador de Pindamonhangaba.   

Gândara mencionou os fatos mais 
interessantes sobre  obras literárias 
de Athayde Marcondes, como os livros 
“Pindamonhangaba – apontamentos 
históricos, geográfi cos, genealógicos, 
biográfi cos e cronológicos” (1ª edição, 
1906, 2ª edição 1922)),  e “Música e 
Musicistas”, escrito a mão por Athayde   
e que se encontra no Centro de Memó-
rias “Barão Homem de Mello”. 

Em 2014, a Câmara de Vereadores 
homenageou Athayde Marcondes (em 
memória) com o título de “Cidadão Pin-
damonhangabense”, honraria, na ocasião, 
entregue a Gândara. O historiador tam-
bém dá nome a medalha que homenageia 
pessoas e instituições que ajudam na pre-
servação da história e cultura da cidade.  

Luiz Gândara exibe a obra 
(escrita  a mão) que revela o 
talento para a arte musical do 
avô Athayde Marcondes

Portal R3 

 Ana Maria Iadeluca 
assume cadeira nº 35T

Até então pertencente ao quadro de 
acadêmicos honorários, a poetisa, atriz 
e publicitária Ana Maria Iadeluca foi re-
cebida para ocupar a  cadeira nº 35 de 
membros titulares, que tem como patro-
no o Dr. Ângelo Paz da Silva. Em seu pro-
nunciamento, Ana Maria relembrou aos 
acadêmicos e demais pessoas presentes 
o tipo inesquecível que fora o historiador 
Ângelo Paz da Silva, ressaltando sua atu-
ante participação na política local.  

Ana Maria, a nova acadêmica titular 
e a presidente da APL, 
Bete Guimarães

Luis Claudio Antunes/PortalR3

Professor Homenageado 1

O acadêmico Gilmar (foto acima) 
representou os professores na 
homenagem da APL aos mestres 
e educadores

 Luis Claudio Antunes/PortalR3 

MUSICANDO A PLENÁRIA SOLENE. A 
apresentação musical que harmonizou 
o ambiente do palacete coube aos 
músicos da Fasc – Faculdade de Músi-
ca Santa Cecília, Débora Fernandes e 
Henrique Parente (foto). As apresen-
tações de alunos músicos da Fasc são 
coordenadas pela professora e também 
membro da APL Jaqueline Bigaton

Professor homenageado 2

Débora Fernandes homenageou seu 
professor, o acadêmico e músico 
Pedro Ivo Salles (foto acima),  reve-
lando que fora sua aluna no então 
Instituto de Educação João Gomes 
de Araújo (atual Etec). Déboracon-
fessou ter se inspirado nele para 
seguir também na arte musical e que  
“há muito tempo queria encontrá-lo 
para dizer o tamanho da importância 
das suas aulas na vida dela”.

A mesa dos trabalhos foi composta 
pela presidente Bete Guimarães, pelo 
vice-presidente, Edmar de Souza; aca-
dêmico e palestrante da noite, Luiz 
Gândara: acadêmico e representante da 
OAB,  Paulo de Andrade; diretor de Cul-
tura, Alcemir Palma.

Luis Claudio Antunes/PortalR3: 

 Divulgação

* * *

Segurança 
Reforçada

Pinda conquista o bicampeonato de Basketball 35+ 

No último domingo (29), a sele-
ção de Basketball 35+ de Pindamo-
nhangaba conquistou o bicampe-
onato da liga NBT contra São José 
dos Campos.

O NBT é uma liga de Taubaté que 
estimula campeonatos de basquete 
de seleções da região. Sete cidades 
do Vale do Paraíba competiram e 
todos os jogos aconteceram no CTI, 
com a participação de jogadores 
amadores e de ex-atletas profi ssio-
nais.

Pinda venceu todos os quartos 
contando com o apoio da torcida. O 
time ganhou de 76 a 64 na fi nal con-
tra São José.

Os jogadores que defenderam 
Pinda foram: Armando, Rafael, Le-
andro, Carlos Mutombo, Thiago, 
Fabiano Bregalda, Celso Murta, 
Marcelo, Marcos, Cláudio, Roder-

Seleção de Pinda, bicampeã da liga

son, Reinaldo, Neto, Giva e o técni-
co Luís Paulo Bondioli.

O atleta Roderson foi o cestinha 

do campeonato com 96 pontos. Já o 
jogador Leandro foi o MVP, o me-
lhor jogador da partida.

Divulgação

Atleta da cidade é 
campeão no “Torneio 
Nacional de 
Ginástica Artística”

Na última semana, de 25 a 29 de 
outubro, o atleta da Semelp Alowany 
Tsubota, acompanhado do técnico 
Marcelo Ronconi, disputou o “Torneio 
Nacional de Ginástica Artística” no 
Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O 
ginasta de Pinda se destacou e con-
quistou a medalha de ouro na cate-
goria adulta, se tornando campeão 
nacional.

Entre as equipes participantes 
estavam os representantes do estado 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Goiás, Distrito Fede-
ral e Maranhão.     

O sistema de competição se basea-
va na premiação no Individual Geral, 
com a soma das notas de todos os 
aparelhos (solo, cavalo, argolas, salto 
sobre a mesa, paralelas e barra fi xa) 
em todas as categorias (Pré – Infan-
til, Infantil, Juvenil e Adulto) no setor 
masculino e feminino.

O atleta da Semelp conquistou o primeiro lugar no “Torneio Nacional 
de Ginástica Artistica”

Divulgação

G eralmente, é o Estado quem fi r-
ma convênios com as prefeituras 
para repasse de verbas para de-

terminada área. Mas, em uma iniciativa 
rara, o município de Pindamonhangaba 
se comprometeu a oferecer ao governo 
Estadual novas viaturas para a Polícia 
Militar.

A ação, que busca reforçar a seguran-
ça da cidade, contempla sete automóveis 
e seis motos para a Polícia Militar, duas 
viaturas para o Corpo de Bombeiros e 
três veículos para a Guarda Municipal, 
automóveis entregues à população nessa 
segunda-feira (30).

De acordo com a prefeitura, este novo 
modelo de comodato só foi possível gra-
ças a economia que a gestão vem fa-
zendo desde o início do ano. Esta é mais 
uma boa notícia para a segurança da 
cidade. Aliada a isso houve a criação da 
Secretaria de Segurança e Bem-estar ao 
Cidadão e a implantação do COI (Centro 
de Operações Integradas), além da volta 
da Atividade Delegada, com o dobro de 
policiais nas ruas. 

Medidas de segurança trazem mais 
tranquilidade à população – que deve 
ser a prioridade nos investimentos do 
setor público e de parcerias fi rmadas.
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Em uma iniciativa rara, 
o município de Pindamo-
nhangaba se compromete 
a oferecer ao Estado no-
vas viaturas para a Polícia 
Militar, buscando reforçar 
a segurança da cidade. 
Em solenidade realizada 
na manhã desta segun-
da-feira (30), no estacio-
namento da prefeitura, o 
município fez a entrega 
de 18 novas viaturas, sen-
do sete automóveis e seis 
motos para a Polícia Mi-
litar, duas viaturas para o 
Corpo de Bombeiros e três 
veículos para a Guarda 
Municipal.

O investimento to-
tal foi de R$ 648.643,20 
(que serão pagos durante 
os próximos 12 meses) – 
com recursos próprios da 
prefeitura – que tem feito 
diversas economias para 
que as prioridades dos 
munícipes sejam atendi-
das, entre elas a segurança 
da população. “Tudo isso 
só foi possível por meio de 
economia. Para um bom 
gestor, tributar é devolver 
para a população melho-
rias”, disse o prefeito Isael 
Domingues. 

“Desde o começo do 
ano, temos insistido no 
nosso compromisso de 
se aproximar das polícias 
Militar e Civil, do Conse-
lho Tutelar e do Ministério 
Público. Com isso, conse-
guimos identificar que nós 
poderíamos ter um local 
para nossas ações de se-

“Participar deste en-
contro é uma oportuni-
dade única de aprendiza-
gem, de integração e de 
conexão com pessoas de 
outras cidades e regiões. 
Aqui, falamos de educa-
ção, de sustentabilidade e 
de desenvolvimento pes-
soal e como sociedade. 
Para mim, este é um dos 
melhores encontros que já 
fui, porque foi muito bem 

Mais segurança

Com recursos próprios, prefeitura 
entrega 18 novas viaturas à cidade   

gurança, o COI, que ainda 
não foi inaugurado, mas 
já é efetivo e tem ajudado 
muito a polícia. Também 
é bom destacar que em 
janeiro, quando iniciamos 
esta gestão, a Atividade 
Delegada na cidade estava 
‘zerada’, mas, com muita 
dificuldade, conseguimos 
retorná-la ao município. 
Agora também, com a 
soma dos esforços, reali-
zamos essa entrega mais 
robusta que são as 18 no-
vas viaturas para reforçar 
a segurança em Pinda-
monhangaba”, afirmou o 
prefeito, acrescentando 
que ainda serão entregues 
uma base da Guarda Mu-
nicipal, novas motos e via-
turas para o Departamen-
to Municipal de Trânsito.

A iniciativa foi elogia-
da por outras autoridades 
presentes, entre elas o de-
putado Estadual, André 
do Prado: “Quantas vidas 
serão salvas por meio de 
ações preventivas desses 
profissionais que hoje re-
cebem essas novas via-
turas da PM e do Corpo 
de Bombeiros! E isso só 
aconteceu porque o pre-
feito soube economizar e 
num momento de dificul-
dade financeira em que o 
País atravessa, pôde, com 
recursos próprios, investir 
em segurança, investir no 
bem da população”, des-
tacou.

“Minha palavra hoje é 
gratidão ao prefeito e a to-

Pinda sedia Encontro Nacional de Escoteiro 
“EscotEiros Locais Em opEração” é oportunidadE para intEração 

E dEbatE sobrE dEsEnvoLvimEnto sustEntávEL

dos os envolvidos. 
A todos que não 
medem esforços e 
contribuem para 
uma sociedade 
mais justa”, res-
saltou a coronel 
Eliane Nicoluk, 
do Comando de 
Policiamento do 
Interior. “Saibam 
que segurança 
pública começa 
em casa, passa 
pela escola, pelos 
poderes Executi-
vo, Legislativo e 
Judiciário e, cla-
ro, pela ação das 
polícias. É essa 
soma de esforços 
que garante todos 
os níveis de con-
trole social.”   

Para o secretário de 
Proteção e Bem-Estar ao 
Cidadão, o coronel José 
Sodário Viana, a entre-
ga “faz parte do plano de 
trabalho desta gestão e 
vem contribuir de forma 
sólida para reforçar a se-
gurança da população”.

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia BatistaJucélia Batista

planejado, com uma orga-
nização detalhada e com 
esta parceria fundamental 
do Exército Brasileiro.” 
Foi com estas palavras 
que o escoteiro sênior, 
Breno Rabelo Máximo, de 
16 anos, falou sobre mais 
uma de suas experiências 
no ELO (Escoteiros Locais 
em Operação).

O encontro, que reuniu 
mais de 500 jovens, com 

idade entre 11 a 21 anos, 
além dos adultos voluntá-
rios, faz parte de uma ati-
vidade nacional que ocor-
re em todos os grupos nos 
mesmos dias, com edições 
a cada dois anos. 

Em Pindamonhan-
gaba a ação foi realizada 
pelo 35º Distrito Escotei-
ro Monteiro Lobato-SP, 
entre os dias 27, 28 e 29 
de outubro, na 12ª Com-

panhia de Engenharia 
de Combate Leve, com o 
tema “Escotismo e o De-
senvolvimento Sustentá-
vel”.

Para a coordenadora 
Distrital do Ramo Escotei-
ro e coordenadora Geral 
do ELO, Rosana Rabelo, 
o escotismo tem grande 
importância para a socie-
dade e o encontro permite 
a integração das equipes, 

além se firmar como um 
momento de desenvol-
vimento de habilidades. 
Ela, que foi homenageada 
pelos colegas escoteiros, 
agradeceu pelas parcerias: 
“Quero, de coração, agra-
decer a cada um que tor-
nou este evento possível. 
Ao 35º Distrito, ao Exérci-
to Brasileiro, à equipe da 
Anhanguera, ao DeMolay, 
às Filhas de Jó, ao pessoal 

do Kung Fu e a todos que 
de alguma forma contri-
buíram para nosso evento. 
Meu muito obrigada!”

O escotismo é um mo-
vimento mundial educa-
cional não formal com 
mais de cem anos de ati-
vidades e mais de 100 mil 
associados no Brasil, atu-
ando para a construção de 
uma sociedade mais justa 
e sustentável.

Diversas 
autoridades 

regionais 
estiveram 

presentes à 
solendidade de 

entrega

Mais de 500 
jovens e adultos 
participaram do 
encontro

Breno (o segundo da 
esquerda para a direita) 

elogiou a organização do 
evento
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Edital de Convocação 

Assembleia Geral Ordinária 

Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville 

 

Ficam os senhores associados da Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento 
Residencial Moema Ville, sito na Av. Antenor da Silva Andrade, nº 01, Bairro Campo Alegre, município de 
Pindamonhangaba-SP, convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 11 de novembro 
de 2017 (11/11/2017), no salão da portaria do Residencial Moema Ville, às 8h30min, em primeira 
convocação, com no mínimo, metade mais um dos associados, ou as 9h00, com qualquer número de 
associados presentes com direito a voto, para deliberar e votar sobre o quanto segue: 

 

1) Prestação de Contas de 2017; 

2) Previsão Orçamentária para 2018 e respectiva taxa associativa; 

3) Esclarecimento sobre projeto de melhoria aprovado anteriormente; 

4) Apresentação de sugestões de melhorias para 2018. 
 

Observações de acordo com o Estatuto Social: 
- Art. 21º, parágrafo 4º: Para participarem das Assembleias e terem direito a voto, os associados deverão 
estar quites com todas as suas obrigações perante a Associação, devidas até o mês da realização das 
Assembleias. 
- Art. 27º: Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes gerais 
e bastantes para, legalmente praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as procurações ter firma 
reconhecida. 

 

ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR? 

- As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados. 
- Ao participar da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um pequeno grupo 
de associados. 
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento. 
- Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido. 
 

Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento  Residencial Moema Ville 
Tatiane Brandão Rodrigues 

Presidente 
 
 

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2017 

Moema _2 col por 14 cm





           
         

  
 
              




             
            






             
 
               

            

             




              
            
                  

              






PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 
 
 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 3642-1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
 

O Conselho Municipal de  Educação, comunica que no dia 26 de outubro de2017, foi realizada na 
Central dos Conselhos Municipais, Avenida Albuquerque Lins, 138, às 18:30 hs, a 2ª Reunião 
Ordinária de 2017, com a seguinte pauta: 

 
 

 Dar ciência da Publicação do Decreto Municipal nº 5.456, de 25/09/2017, 
referente a nomeação dos conselheiros municipais para o biênio 2017/2019. 

 Dar ciência da Publicação da Portaria Geral nº 4.929, de 27/09/2017, alterando a 
Portaria Geral nº 4.761 de 12/12/2016, alterando a equipe de membros do Fórum 
Municipal de Educação. 

 Cronograma das reuniões ordinárias finais de 2017 
 Discussão do formato da Conferência da CONAE Municipal a ser sugerida à 

equipe de membros do Fórum Municipal de Educação. 
 Apresentação aos Conselheiros dos trabalhos já desenvolvidos no município, 

referente ao cumprimento do Planode Metas e Estratégias do Plano Nacional de 
Educação. 

 Foco de discussão da CONAE, a ser realizada no município até o dia 03 de 
dezembro de 2017, tendo como paradigma – A consolidação do Sistema 
Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação (PNE) – 
“Monitoramento, avaliação e proposição de políticas para garantia do direito à 
educação de qualidade social, política, gratuita e laica”. 

 Devolutiva de documentos endereçado aos Gestores Regionais de Educação 
Básica e professores corresponsáveis pelas unidades municipais. 

 A participação do CME na comissão para adequação do Plano de Carreira e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal, em 
cumprimento a Meta 18.8, do PMEP. 

 Outros assuntos de interesse do CME. 
 
        Agradecemos a presença de todos. 
 
 Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2017 
 
 
 

Profª. Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE                      
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 

Ordem do Dia 
V REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 

Data: 07 de Novembro de 2017     Horário Início: 19h30      Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da OAB – Rua Gregório Costa, Centro 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas 

e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de outubro. 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, 

metas e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de outubro. 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 

 
 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 

 
 Ordem do Dia com tema específico a ser tratado 

Tema: “O uso da tecnologia no combate ao crime – como integrar as câmeras da 
sua casa e dos bairros com o COI”. Convidado: Tiago Santana – Gestor da Empresa 
Hoje Tecnologia 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais 
Convocação da próxima reunião: 05/12/2017 
 

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2017. 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE                      
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 
 

LISTA DE PRESENÇA 
REUNIÃO ORDINÁRIA CONSEG 

DATA: ___/____/______ 
 

Nome  Assinatura Telefone ou Email 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

 
 

    
  

 
 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - GESTÃO 2017/2019 
 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “1ª Reunião Ordinária”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 
 Leitura e Aprovação de Atas 
 Resumo da Gestão – Biênio 2015/2017 
 Formação de Comissões 
 Outros Informes 

 
 

Data:   07/11/2017 (terça-feira) 
Horário:      14h30 (quatorze horas e trinta minutos) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 
 
 

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento 

 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus 
suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 
 

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: Carlos José de Souza Pacheco 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 059 
  
Em: 25/10/2017 
 
Processo nº.: 32632/2017 
 
Atividade: Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos 
 
Razão Social: Carlos José de Souza Pacheco 
 
CPF:  121 959 408-32 
 
Endereço: Avenida Independência, 1842, Ipiranga 
 
Município: Pindamonhangaba-SP 
 
Responsável Legal: Carlos José de Souza Pacheco 
 
CPF:  121 959 408-32 
 
Auto de Infração  nº.: 003402 
 
 

 
 

                                                       Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.   

 

          Edital de Convocação 

 

Carlos Cesar de Souza, RG n° 6.334.501-8 e CPF n° 474.305.918-68 presidente do Esporte 
Clube Estrela em direitos de suas atribuições resolve convocar a todos os associados para a 
assembleia geral marcado para o dia 15 de novembro em primeira chamada as 10h30 e em 
segunda chamada as 11h00 com qualquer número de associados presentes para a eleição da 
diretoria executiva biênio 2018 a 2019. 

Aos associados interessados em apresentar sua chapa, visto a participação nas eleições 
poderá fazê-lo até o dia 11 de novembro as 18h00, apresentando somente o nome ao cargo 
presidente e vice. 

Aos associados com direito a voto deverão estar quites com o clube até dia 14 de 
novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Presidente Esporte Clube Estrela 
Carlos Cesar de Souza 

 
 

 
 

    
  

 
 

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “3ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja 
pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 
 Assembleia de Eleição da Nova Diretoria Executiva 

 
 

Data:   07/11/2017 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 
 
 
 

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento 

 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus 
suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 

 
 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar 

titular José Eduardo dos Santos (06 de novembro a 05 de dezembro de 2017), 

vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar 

desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente: 

 
 
2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha 

 
 
    O Conselheiro Suplente acima citado deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período 

de férias. 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos a 3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de 

Paula. 

 

 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está implantando o 
programa “Cidade Inteligente 
e Humana” que, entre outras 
melhorias, oferecerá pontos de 
Wi-Fi gratuitos para a popula-
ção. O Parque da Cidade foi o 
primeiro local a disponibilizar o 
serviço, que será ampliado para 

a praça Monsenhor Marcondes, 
praça do Cisas em Moreira Cé-
sar e praça da igreja São Miguel 
Arcanjo, no Araretama.

No Parque da Cidade, os locais 
onde o sinal está disponível são 
próximos ao portal de entrada.

O programa Cidade Inteli-
gente e Humana é um projeto 

que envolverá diversas ações. 
Além do serviço de Wi-Fi, ou-
tra iniciativa é a parceria com 
o comércio e indústrias na área 
de segurança, em que a prefei-
tura poderá receber no COI as 
imagens de câmeras privadas de 
vigilância, para auxiliar a polícia 
nas investigações de algum de-

lito. O programa também prevê 
aplicativo de celular para dis-
ponibilizar horários de ônibus, 
implantação de portais de mo-
nitoramento de acesso à cidade, 
aluguel gratuito de bicicletas 
por meio de aplicativo de celu-
lar, entre outras ações dentro do 
conceito de “smart cities”.

O funcionamento do sistema 
de internet gratuito foi realiza-
do através de uma parceria com 
a iniciativa privada - empresa 
América Net, operadora de tele-
comunicações - por meio de doa-
ção via decreto nº 5431, de 2017, 
que permite a doação da iniciati-
va privada para a prefeitura.

Na última semana, do 
dia 23 a 29 de outubro, 
aconteceu a “Semana 
Municipal de Incentivo à 
Leitura”, promovida pela 
Biblioteca Pública Muni-
cipal Vereador Rômulo 
Campos D’Arace, no Bos-
que da Princesa.

Umas das atividades 
promovidas foi a distri-
buição de livros do “Pro-
jeto Andalivros” com o 
apoio da Fabad. A equipe 
saiu pela cidade distri-
buindo livros em pontos 
estratégicos, como praças 
e pontos de ônibus. A ação 
teve repercussão positiva, 
contando com o apoio da 
população.

Outra atividade com 
grande participação dos 

No último dia 20, acon-
teceu a “Virada Educação” 
no CEU das Artes em Mo-
reira César. O evento foi 
promovido pelo Grupo Zi-
riguidum, Natália Vieira e 
Grupo de Teatro CEU das 
Artes, com apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura.

As atividades inicia-
ram com um Cortejo Po-
ético, do Grupo de Teatro 
CEU das Artes junto aos 
alunos do 3º e 5º ano da 
Escola Municipal Raquel 
de Aguiar, do Vale das 
Acácias. “Esse encontro 
foi muito alegre, nós com 
pandeiro, tambor, caxixi 
e os alunos fizeram cho-
calhos e até um tambor 
de panela! Ali cantamos 
e espalhamos alegria pelo 
caminho até o CEU”, co-
menta uma das integran-
tes do grupo Ziriguidum, 
Fabiana Fonseca.

Foi realizada também 
a apresentação da peça de 
teatro “Folia no Quintal”. 
Peça do Grupo de Teatro do 
CEU das Artes que recente-
mente participou do FES-
TIL e ganhou prêmio de 
Melhor Sonoplastia e um 
Prêmio especial de Resgate 
da Cultura Popular.

Os alunos prestigiaram 
o espetáculo com bastan-
te entusiasmo. A peça é 
um musical que apresenta 
diversas cantigas e brin-
cadeiras da Cultura Tradi-
cional do Brasil. Ao final 
todos os participantes fi-
zeram uma reflexão sobre 
o tema “Como seria a esco-
la dos seus sonhos?”. Essa 
pergunta foi feita no início 

Pinda implanta programa “Cidade 
Inteligente” com pontos de Wi-Fi

Parque da Cidade é o primeiro local a receber o serviço de internet gratuita

munícipes foram as ses-
sões de cinema dos “Li-
vros que viraram filmes”, 
promovidas no período 
da manha e da tarde na 
biblioteca. O intuito era 
estimular a curiosidade de 
conhecer as obras que ins-
piraram os filmes.

“A semana foi mui-
to legal! Nós batemos a 
nossa meta de doação de 
livros, superando 400. 
A ação teve uma grande 
repercussão, inclusive 
nas redes sociais. Já es-
tamos pensando no pró-
ximo ano em promover 
um mês repleto de ativi-
dades. Queremos ampliar 
a distribuição de livros, 
mas precisamos do apoio 
da população, que pode 

doar para a biblioteca da 
Fabad ou para a bibliote-
ca do Bosque. O cinema 
deu muito certo também, 
então pretendemos in-
crementar, estamos com 
várias ideias bacanas”, 
comentou a coordenado-
ra da biblioteca, Carmen 
Pamplim.

Entre as atividades, 
houve ainda na biblioteca 
uma oficina de trovas em 
parceria com o Dr. José 
Valdez de Castro Moura,   
para os alunos da Escola 
Municipal Prof.  Manoel 
César Ribeiro, sendo 
realizada também na Es-
cola Municipal Profª Ju-
lieta Reale, com os alunos 
do EJA - Educação para 
Jovens e Adultos.

“Semana de Incentivo 
à Leitura” distribui 
livros pela cidade

Durante toda a semana foi realizada distribuição de livros pela cidade

“Virada Educação” 
promove dia de atividades 
culturais no CEU das Artes

do mês para as classes e os 
alunos, junto aos professo-
res, responderam por meio 
de desenhos e frases.

Em seguida foi reali-
zado o lançamento do li-
vro “Pindamonhangaba: 
a cidade da Gente” que 
contou com a participa-
ção de alunos das Esco-
las Municipais, estiveram 
presentes também o autor 
José Santos, junto a um 
representante da Novelis, 
empresa que financiou o 
projeto, o prefeito Isael 
Domingues, e o secretário 
da Educação Júlio Valle.

Após o lançamento, o 
Grupo de Teatro foi até a 
Escola Estadual Rubens Za-
mith encontrar um grupo 
de alunos do 9º ano A que 
já estava participando da 
Virada Educação refletindo 
sobre “Como seria a escola 
dos seus sonhos?”. O grupo 
fez uma “Travessia dos Sen-

tidos”, com olhos vendados, 
o Grupo guiou os alunos da 
escola ao CEU, explorando 
a praça entre esse trajeto, 
possibilitando uma nova ex-
periência envolvendo o cor-
po e seus diversos sentidos. 
Finalizamos com a exibição 
do documentário “Nunca 
me sonharam”, de Cacau 
Rodhen.

Já na Escola Municipal 
Odete Corrêa, no Jardim 
Morumbi, Marilia Maia, 
também integrante do 
Grupo Ziriguidum ins-
pirou atividades trans-
formadoras, envolvendo 
escola e comunidade com 
uma alegre Roda de Mú-
sica no período da tarde, 
com participação dos pais 
e pintura num mural com 
a Escola dos Sonhos e no 
período da manhã uma 
grande roda com Dança 
Circular coordenada por 
Bebel Moraes.

Uma das atividades durante a “Virada Educação” foi 
o lançamento livro “Pindamonhangaba: a cidade da 
Gente”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 (PMP 25888/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra, para execução de sondagens e ensaios geotécnicos em subsolos para subsidiar a elaboração de 
projetos geotécnicos para construção predial e de infraestrutura urbana”, com entrega dos envelopes até 
dia 17/11/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 128/2017 (PMP 28436/2017) 
A autoridade superior, de acordo com a documentação encaminhada Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, homologou, em 23/10/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em sessões de oxigenoterapia em câmara 
hiperbárica, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Clínica Hiperbárica Taubaté Ltda, o item 
01, no valor total de R$ 74.676,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2017 (PMP 29920/2017) 
A autoridade superior homologou, em 23/10/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica com operador, 
para execução de 2400 horas de serviço”, em favor da empresa Oxipar Locação de Máquinas e 
Equipamentos EIRELI EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 120,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2017 (PMP 29945/2017) 
A autoridade superior homologou, em 24/10/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de dietas para atender pacientes de ação judicial”, em favor das empresas: Cirúrgica 
São José Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 106,00; Empório Hospitalar Comércio de Produtos 
Cirúrgicos Hospitalares Ltda, o item 02, no valor unitário de R$ 62,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 090/2017 (PMP 2190/2017) 
Foi firmado o contrato 090/2017, de 23/10/2017, para “contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exame de ultrassonografias”, no valor de R$ 1.033.800,71, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Pró Imagem Ltda, o Sr Antônio Carlos Messias. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 170/2013 (PMP 23589/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 27/09/2017, ao contrato 178/2013, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica automotiva, para os veículos e 
máquinas rodoviárias, de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até 15/10/2018, e reajuste de 2,2391%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 235.203,70, assinando pela contratante o Sr Josué 
Bondioli Júnior, e pela contratada, empresa Ando Auto Elétrica Ltda ME, o Sr Feranndo Osamu Ando. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA / DESERTA ***
PREGÃO Nº 129/2017 (PMP 28440/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 16/10/2017, fracassada a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos homeopáticos para atender aos pacientes do 
Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC) por um período de 12 meses”. 

PREGÃO Nº 130/2017 (PMP 28450/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 11/10/2017, deserta a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de medicamentos fitoterápicos para curativos por um período de 12 
meses”. 

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 112/2017 (PMP 25623/2017) 
Informamos que na publicação do dia 24/10/2017, p. 06, desta Tribuna do Norte, o valor correto do 
contrato nº 087/2017, que cuida de “aquisição de equipamentos odontológicos, aplicação ESF 
(Estratégia Saúde da Família), do Azeredo”, é R$ 8.050,00. 

            SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

                   POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                  DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos 
                                  DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

      DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA 
1 

 
 
                                                              EDITAL  nº 002/DDM/2017 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 22 de novembro de 2017. as 10:00 hs., 
nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao SEGUNDO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 27 de 
outubro de 2017. Eu, HUGO LUCENA ZAIDAN GRANJA, Escrivão de Polícia 
que o digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                               Delegada de Polícia 

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000693-44.2017.8.26.0204. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de General Salgado, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma ação de Desapropriação 
contra João Victor Nunes Motta, objetivando a implantação do Poço Profundo - 
PPS 17, parte integrante do Sistema de Abastecimento de Água do município de 
General Salgado, numa área de 158,18m², localizada na Rua Azilio Antônio do Prado, 
s/nº, Lote nº 25, Residencial Nunes e Motta, Município e Comarca de General 
Salgado/SP, tendo a SABESP depositado a importância de R$ 23.000,00 (vinte e três 
mil reais), foi deferido à expedição do presente edital, para que terceiros interessados 
venham, no prazo de 10 dias, impugnar o pedido de levantamento da importância 
depositada como oferta prévia e indenização, nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei 
3.365/41, contado o prazo a partir da primeira publicação na Imprensa Oficial do 
Estado, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “14ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e Aprovação de Atas 
 Devolutiva da Semana da Criança e do Adolescente e deliberação sobre 

destino das doações 
 Apresentação da Rede de Proteção 
 Problema do Lar Nova Esperança – posicionamento do CMDCA 
 Compra do diagnóstico – reinício do processo 
 Confecção de Cartilha CMDCA 
 Informes 

 
Data:  07/11/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1503589-27.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 
Documentos da Executada: CNPJ: 59.603.134/0001-40 
Execução Fiscal nº: 1503589-27.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 08/01/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 6690 
Valor da Dívida: R$ 1095,70 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500130-17.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Fabiana Araujo dos Santos 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Fabiana Araujo dos Santos 
Documentos da Executada: CPF: 199.209.278-80 
Execução Fiscal nº: 1500130-17.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21171 
Valor da Dívida: R$ 804,60 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500292-75.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Netto Sonorização Com.ltda.me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Netto Sonorização Com.ltda.me 
Documentos da Executada: CNPJ: 71.836.266/0001-17 
Execução Fiscal nº: 1500292-75.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4249943 
Valor da Dívida: R$ 1130,20 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500716-20.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Michele Miranda Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Michele Miranda e Michele Miranda Me 
Documentos da Executada: CPF: 367.258.808-35, CNPJ: 12.231.461/0001-54 
Execução Fiscal nº: 1500716-20.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4256629 
Valor da Dívida: R$ 1351,64 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500618-35.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOA ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito. 
 
 
Executada: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino 
Documentos da Executada: CPF: 306.340.968-50 
Execução Fiscal nº: 1500618-35.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4246712 
Valor da Dívida: R$ 1815,37 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500629-64.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Bruno Henrique Almeida Nascimento Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Bruno Henrique Almeida Nascimento e Bruno Henrique Almeida Nascimento 
Me 
Documentos da Executada: CPF: 226.556.328-50, CNPJ: 10.710.038/0001-01 
Execução Fiscal nº: 1500629-64.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 07/01/2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4336503 
Valor da Dívida: R$ 1657,66 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500556-92.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Renovadora Brisa Pneus Ltda - Epp. e outros 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Glaucia Libanio da Silva, Viviane Libanio Lopes da Silva e Renovadora Brisa 
Pneus Ltda - Epp. 
Documentos da Executada: CPF: 309.332.426-20, CPF: 051.743.456-36, CNPJ: 
08.392.044/0001-16 
Execução Fiscal nº: 1500556-92.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 07/01/2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4336314 
Valor da Dívida: R$ 863,85 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

Processo Digital nº: 1500565-54.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Eli Dias Pereira e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Eli Dias Pereira e Eli Dias Pereira 
Documentos da Executada: CPF: 314.669.748-34, CNPJ: 09.141.764/0001-71 
Execução Fiscal nº: 1500565-54.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4198180 
Valor da Dívida: R$ 867,44 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

ATENÇÃO PISCICULTORES, RANICULTORES, DEMAIS CRIADORES DE ANIMAIS AQUÁTICOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, HOJE, 31 DE OUTUBRO, TERÇA-FEIRA, TERMINA O PRAZO 
PARA REGULARIZAR AS ATIVIDADES PESQUEIRAS POR MEIO DA DECLARAÇÃO 
DE CONFORMIDADE DA ATIVIDADE DE AQUICULTURA (DCAA). O FORMULÁRIO É 
AUTO DECLARATÓRIO E PODE SER PREENCHIDO PELO PRODUTOR NO SITE DA 
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL (CATI), ÓRGÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO(HTTP://WWW.CATI.
SP.GOV.BR/PORTAL/PRODUTOS-E-SERVICOS/DECLARACAO-DE-CONFORMIDADE-DA-
ATIVIDADE-DE-AQUICULTURA-DCAA).



EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500674-68.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Pga Idiomas e Comercio Ltda - Epp e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Basilio Jose Zibetti e Pga Idiomas e Comercio Ltda - Epp 
Documentos da Executada: CPF: 162.730.638-26, CNPJ: 11.690.820/0001-79 
Execução Fiscal nº: 1500674-68.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4247199 
Valor da Dívida: R$ 1054,05 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

Processo Digital nº: 1500756-02.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Paloma Guimaraes Guerrero 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Paloma Guimaraes Guerrero 
Documentos da Executada: CPF: 350.301.238-90 
Execução Fiscal nº: 1500756-02.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/201 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1641 
Valor da Dívida: R$ 878,92 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500640-93.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Roseli N. da S. Fini Transporte e Veiculos Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Roseli Nunes da Silva Fini e Roseli N. da S. Fini Transporte e Veiculos Me 
Documentos da Executada: CPF: 199.085.518-09, CNPJ: 10.890.043/0001-43 
Execução Fiscal nº: 1500640-93.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3622079 
Valor da Dívida: R$ 1113,07 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500661-69.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Tenorio & Castilho Comercio de Bijuterias Ltda - Me e outros 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Jamira Tenorio Cavalcante, Marcelo Di Maiolo Castilho e Tenorio & Castilho 
Comercio de Bijuterias Ltda - Me 
Documentos da Executada: CPF: 122.084.198-63, CPF: 426.492.768-43, CNPJ: 
11.253.681/0001-16 
Execução Fiscal nº: 1500661-69.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4199068 
Valor da Dívida: R$ 1094,50 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500896-36.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Andrea Giovana de Souza 18377644843 e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Andrea Giovana de Souza e Andrea Giovana de Souza 18377644843 
Documentos da Executada: CPF: 183.776.448-43, CNPJ: 15.539.348/0001-29 
Execução Fiscal nº: 1500896-36.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 10/01/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4297723 
Valor da Dívida: R$ 995,45 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500912-87.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: L A dos Santos Vidraçaria Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Luiz Antonio dos Santos e L A dos Santos Vidraçaria Me 
Documentos da Executada: CPF: 280.369.698-31, CNPJ: 15.090.134/0001-18 
Execução Fiscal nº: 1500912-87.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 05/01/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4257487 
Valor da Dívida: R$ 1343,71 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500865-16.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Josué Bueno 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Josué Bueno 
Documentos da Executada: CPF: 138.494.168-10 
Execução Fiscal nº: 1500865-16.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:31/12/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4188373 
Valor da Dívida: R$ 934,27 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500872-08.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Karolyne S. Galdino Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Karolyne Souza Galdino e Karolyne S. Galdino Me 
Documentos da Executada: CPF: 382.715.308-52, CNPJ: 14.978.171/0001-02 
Execução Fiscal nº: 1500872-08.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4200233 
Valor da Dívida: R$ 1862,01 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500810-65.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: R. Santiago Filho Serviços e Manutençao - Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Roberto Santiago Filho e R. Santiago Filho Serviços e Manutençao - Me 
Documentos da Executada: CPF: 019.355.118-74, CNPJ: 14.334.131/0001-10 
Execução Fiscal nº: 1500810-65.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4199959 
Valor da Dívida: R$ 1404,74 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500848-77.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Miguel Aparecido da Silva 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Miguel Aparecido da Silva 
Documentos da Executada: CPF: 997.392.838-53 
Execução Fiscal nº: 1500848-77.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4200157 
Valor da Dívida: R$ 1410,22 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500766-46.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Bastida Engenharia Ltda e outros 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Andreia Bastida Martinez, Fabio Bastida Martinez e Bastida Engenharia Ltda 
Documentos da Executada: CPF: 334.328.098-40, CPF: 288.949.658-99, CNPJ: 
13.571.669/0001-85 
Execução Fiscal nº: 1500766-46.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 07/01/2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4344810 
Valor da Dívida: R$ 3.333,73 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500780-30.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Luiz Flavio Martins Bernardes 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
PESSOAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Luiz Flavio Martins Bernardes 
Documentos da Executada: CPF: 280.031.128-26 
Execução Fiscal nº: 1500780-30.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3611392 
Valor da Dívida: R$ 1376,79 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de agosto de 2017. 
 
 

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

“Mês da Educação” promove debates sobre 
temas atuais para a discussão entre professores

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

 

Os educadores dedicam 
sua vida ao ato nobre 
de ensinar; é inegável a 

importância que eles possuem 
no desenvolvimento pessoal e 
profi ssional de toda a socieda-
de. Por este motivo, é impor-
tante que os profi ssionais sejam 
incentivados a continuar evo-
luindo, pois toda a ‘bagagem’ 
intelectual adquirida pelos pro-
fessores é repassada para os alu-
nos, infl uenciando as próximas 
gerações. 

Pensando em incentivar os 
profissionais, a Secretaria de 
Educação e Cultura da prefei-
tura promoveu em outubro o 
“Mês da Educação”. Os profes-
sores da rede municipal de en-
sino foram estimulados a parti-
cipar do “Ciclo Formativo” e de 
uma “Mostra de Filmes”,  com 
intuito de incentivar a forma-
ção contínua dos profissionais, 
que trouxe reflexões sobre di-
versos assuntos relacionados 
ao ambiente escolar.

 “O Ciclo Formativo consis-
tiu num diálogo amplo sobre 
diferentes temáticas que in-
fluem diretamente nos saberes 
e fazeres da docência. Promo-
vemos encontros entre educa-
dores de dentro e de fora da 
rede, gente das universidades, 
alinhando um conjunto de for-
mações que certamente é iné-
dito em nossa cidade. Para os 
professores que participaram 
das palestras de todo o ciclo 
formativo ficou esse gostinho 
de quero mais aliado à percep-
ção de que nossa profissão de-
manda formação permanente, 
diálogo constante, experiên-
cias compartilhadas, estreita-
mento dos vínculos entre esco-
la e universidade e valorização 
da docência... Tudo isso esteve 
presente na concepção e na 
realização do ciclo!”, afirma o 
secretário de Educação, pro-
fessor Júlio Valle.

 

Grande público participou da palestra “+Meninas +Ciências +Matemática”

Muita criatividade e refl exões durante as explanações temáticas

Professores avaliaram a palestra “Financiamento Público da Educação” como esclarecedora

DEPOIMENTOS

“Outubro, Mês da Educação! Onde 
os professores foram presenteados 
pela Secretaria com um ‘Ciclo For-
mativo”’(HTPCs temáticos), para se 
alcançar um salto de qualidade na 
educação, isto é, ‘Fazer melhor, aqui-
lo que já fazemos’. A cada tema, uma 
ampliação de conhecimentos, resul-
tando na seguinte refl exão: Educar 
não se limita apenas a repassar in-
formações, mas ajudar o professor a 
tomar consciência de si mesmo, dos 
outros e da sociedade. O conhecer, ser, 
fazer e conviver”. Fica aqui o nosso 
muito obrigada pela equipe da ‘Sec.’, 
que cuidadosamente nos proporcionou 
estes momentos”.

 
Professora Maria Cristina Costa de 

Godói – Cmei Maria Aparecida Gomes – 
“Sá Maria”, Pasin

 
“O Ciclo Formativo proporcionou 

momentos de alegria, crescimento, 
inovação e refl exão sobre a nossa 
prática. Os temas abordados tiveram 
inicio com a criatividade, dedicação e 
experiência da professora Deise Mo-
rais que apresentou recursos para se 
produzir bons textos; em um segundo 
momento foi o esclarecimento à res-
peito do orçamento da educação, e 
fi nalizou com um  olhar à  diversidade, 
reconhecendo as diferenças e incenti-
vando a  igualdade nas profi ssões e o 
respeito pelo ser humano tendo a que-
bra de tabus. Parabéns à Secretaria de 
Educação pelo evento”.

 
Professora Crystya Leite da Silva – 
EM Profª Julieta Reale Vieira, Castolira

 
“Das palestras que tive oportuni-

dade de participar, os temas aborda-
ram angústias e questionamentos que 
muitas vezes não sabemos como, e 
nem onde procurar as respostas. Em 
particular, o tema visto sobre ‘Finan-
ciamento Público da Educação’ foi 
muito esclarecedor, já que foi o que 
motivou a minha inscrição. Entre-
tanto, me surpreendi com a palestra 
sobre movimento, foi divertida e de 
extrema relevância para nós educado-
res! Outro ponto alto foi a abordagem 
que aconteceu na palestra ‘+ Meninas 
+Ciências +Matemática’, assunto que 
me fez refl etir muito, pois é uma dis-
cussão que sempre tenho com colegas 
da área de exatas, agora consegui 
perceber que um assunto tão discutido, 
tem um estudo sério e muito bem fun-
damentado sobre o tema, a Andréia 
Lunkes Conrado deu um show. Escutei 
dela o que já era um foco para mim! 
Muito proveitoso o encontro! Com esta 
palestra, me senti mais encorajada a 
prosseguir na aplicação e no direcio-
namento para preencher os respecti-
vos requisitos neste estudo. Enfi m, me 
animei ainda mais! Palestras motiva-
cionais, pedagógicas e muito esclare-
cedoras. Parabéns aos organizadores 
do Ciclo Formativo! ”  

Professora Camila Alessandra de 
Souza – Cmei Dr. Francisco Lessa Junior, 

Cidade Jardim
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