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De formato simples e seguro, a pista é um local onde crianças e jovens encontram uma forma divertida de praticar esporte

Em uma cerimônia marcada por grandes emoções atletas receberam homenagens

Cidade ganha primeira pista 
de Pump Track do Brasil

A maior pista pública de 
Pump Track foi inaugurada 
no domingo (25), no Par-
que da Cidade. O local re-
cebeu, ainda, duas quadras 

de areia, sendo uma de fu-
tebol e outra de vôlei, que 
também estarão abertas 
para o lazer da população.

Representantes de Pinda no “Jori de Verão” são homenageados
A noite de sexta-feira (23) 

foi de festa para os 104 atletas 
que irão representar Pindamo-
nhangaba no “Jori de Verão”, a 
partir desta terça-feira (27), em 
São Sebastião. Uma cerimônia 
realizada no CE João do Pulo 
apresentou a delegação da cida-
de, com direito a muitas home-
nagens e emoção.

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Secretaria 
de Educação 
realiza reunião 
com gestoras

A Secretaria de Educação e 
Cultura de Pindamonhangaba 
realizou, na sexta-feira (23), 
uma reunião com as gestoras 
das escolas municipais, para 
discutir diversos projetos edu-
cacionais. PÁGINA 3

“Escolas de Esportes” 
oferecem mais de 
10 modalidades

Declaração do 
Imposto de Renda 
pode ser entregue a 
partir desta semana

Conta de luz em 
março permanece sem 
cobrança de taxa extra

Semelp participa de 
disputas de natação 
e atletismo para PCD
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PÁGINA 5
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Diálogo aberto e 
alinhamento fi zeram 
parte do encontro
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Ligações de telefone fi xo para 
celular fi cam mais baratas

Telefonar de fi xo para celu-
lar em ligações locais e de lon-
ga distância  está mais barato 
desde o domingo (25). A de-
cisão da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
beneficia 23 milhões de as-
sinantes. A queda nos preços 
varia de 10,58% e 12,75% nas 
ligações locais e nas interurbanas 
de 3,98% a 7,41%.

De acordo com a Anatel, o 
preço médio das chamadas lo-
cais fi xo-móvel passou de R$ 
0,18 para R$ 0,12, sem impos-
tos. A redução dos valores se 
deve à redução das tarifas de 
interconexão, que são cobra-
das entre as empresas pelo uso 
de suas redes telecomunica-
ções.

Declaração do Imposto de 
Renda pode ser entregue 
a partir desta semana

A partir da próxima 
quinta-feira (1º), a Re-
ceita Federal receberá as 
declarações do Imposto 
de Renda referentes aos 
rendimentos de pessoas 
físicas no ano de 2017. 
Esse prazo segue até 30 
de abril. Estão obrigados 
a declarar quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
em 2017, em valores su-
periores a R$ 28.559,70. 
No caso da atividade ru-
ral, deve declarar quem 
teve receita bruta acima 
R$ 142.798,50.  

Segundo a Receita, a 
multa para o contribuinte 
que não fi zer a declaração 
ou entregá-la fora do pra-
zo será de, no mínimo, R$ 
165,74, e o valor máximo 
correspondente a 20% 
do imposto devido. Já as 
empresas têm até o dia 28 
de fevereiro para entre-
gar aos seus funcionários 
o comprovante de rendi-
mentos do ano passado 
– documento necessário 
para fazer a declaração 
do Imposto de Renda de 
2018.

E atenção: este ano, 
novas regras devem ser 
cumpridas para quem vai 
declarar. Fique atento e 
não deixe para a última 
da hora.

Conta de luz em março permanece 
sem cobrança de taxa extra

CPF de dependentes
Qualquer dependente 

ou pessoa que receba pen-
são alimentícia deve ter 
o CPF declarado a partir 
dos 8 anos de idade. De 
acordo com a Receita Fe-
deral, em 2019 essa obri-
gatoriedade será aplicada 
a qualquer dependente, de 
qualquer idade. Portanto, 
se você tem dependentes, é 
importante providenciar o 

documento ainda em 2018.
Mais informações
A Receita Federal vai 

solicitar, por meio do pro-
grama no qual o contri-
buinte envia a declaração, 
mais detalhes sobre as 
informações declaradas. 
Alguns exemplos são: en-
dereço de imóveis, sua 
matrícula, IPTU e data 
de compra. Este ano, essa 
será apenas uma opção, 

mas, em 2019, o contri-
buinte será obrigado a for-
necer os dados extra.

Impressão do Darf
A partir deste ano, o 

cidadão poderá também 
imprimir o Documento de 
Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) para qui-
tar o pagamento de todas 
as quotas do Imposto de 
Renda. Isso inclui as que 
estão atrasadas.

Em março, os consu-
midores brasileiros não 
vão precisar pagar taxa 
extra na conta de luz. 
Como as condições foram 
favoráveis para a geração 
de energia hidrelétrica no 
País, foi possível manter 
a bandeira tarifária verde 
para o próximo mês. Mes-
mo assim, é importante 
manter as ações relacio-
nadas ao uso consciente 
e combate ao desperdício 
de energia elétrica.

Criado pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), o sistema de 
bandeiras tarifárias sina-
liza o custo real da ener-
gia gerada, possibilitando 
aos consumidores o bom 

uso da energia elétrica. O 
funcionamento das ban-
deiras tarifárias é simples: 

as cores verde, amarela ou 
vermelha (nos patamares 
1 e 2) indicam se a energia 

custará mais ou menos em 
função das condições de 
geração.
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Exercendo a cidadania                 
       
Contribuir para o desenvolvimento da 

sua cidade, fi scalizar o poder público, fi rmar 
parceria com a iniciativa privada, cobrar dos 
responsáveis, debater ideias, estabelecer normas. 
Essas são algumas das fi nalidades dos conselhos 
municipais.

 
Para os interessados em contribuir de forma 

signifi cativa para as questões sociais da sua 
cidade, uma das alternativas pode ser fazer parte 
do Conselho Municipal de Assistência Social – 
que está com inscrições abertas para o processo 
eleitoral para escolha dos novos membros para 
2018 a 2020, em Pindamonhangaba. 

O CMAS é um órgão que reúne representantes 
do governo e da sociedade civil para discutir, 
estabelecer normas e fi scalizar a prestação de 
serviços sociais públicos e privados, contribuindo 
para a melhoria das políticas voltadas à 
assistência social.

Nesta edição trazemos informações sobre 
como e onde se inscrever.

Se você tem afi nidade com a área e tem 
vontade de participar do desenvolvimento 
social do seu município, exercendo a prática da 
cidadania, esta pode ser uma oportunidade.

1ºREUNIÃO ORDINÁRIA

Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, CONVOCAos membros do CME para comparecerem: 

Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito
Data: Dia 28 de fevereiro de 2018
Horário: 17:00h em primeira convocação
17:30 h em segunda convocação, com a seguinte pauta:

1º)Cumprimento aos membros presentes, convidados do Fundeb, Fórum Municipal de Educação 
, secretário,  e outros.
2º Esclarecimentos de dúvidas, discussões sobre as propostas Educacionais, apresentação das 
Diretrizes Educacionais para a cidade de Pindamonhangaba, com o secretário.
3º) Também será assunto a  Conferência Municipal (CONAPE), Conferência Estadual e Nacional .
  4º) Devolutiva dos ofícios  01 e 02 de 2018 (Questionamentos dos 
professores, convênios, 1/3, materiais escolares)
  5º) E outros assuntos pertinentes (Reportagem Vanguarda), funcionários, 
professores para substituição e apoio.

  Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2018

Maura Prado Vieira
Presidente do CME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Promade Com.de Equipamentos de Seguranca 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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) especifi cados, 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 sufi cientes
para satisfação do débito.
Executada: Ricardo S.ramirez dos Santos, Irani de Oliveira de Souza e Promade Com.de
Equipamentos de Seguranca Ltda.me.
Documentos da Executada: CPF: 771.618.827-53, CPF: 814.859.647-68, CNPJ:
00.676.707/0001-12
Execução Fiscal nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10146
Valor da Dívida: R$ 945,16
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/
abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501207-61.2015.8.26.0445 e código 
33AFB70.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO 
BALLESTERO, liberado nos autos em 09/01/2018 às 18:25 .
fl s. 20

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO 
BALLESTERO, liberado nos autos em 09/01/2018 às 18:25

Contribuintes devem se atentar para novas regras

De qualquer 
forma, é 
bom evitar o 
desperdício
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Secretaria de Educação 
realiza reunião com gestoras

CMAS abre processo 
eleitoral para escolha 
de novos integrantes 

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL

Período de Inscrição - 15 de janeiro a 2 de março de 2018
Publicação da lista dos inscritos - 9 de março de 2018
Prazo recursal - 12 a 16 de março de 2018
Publicação do resultado final - 21 de março de 2018
Assembleia para a Eleição - 28 de março de 2018
Posse dos eleitos e eleição da diretoria – Gestão 
2018/2020 - 11 de abril de 2018

O CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência 
Social de Pindamonhan-
gaba - está com inscrições 
abertas para o processo 
eleitoral para escolha dos 
novos membros para 2018 
a 2020. 

As inscrições dos can-
didatos podem ser feitas 
até o dia 02 de março na 
Casa dos Conselhos, situ-
ada na Avenida Albuquer-
que Lins, 138 (fundos do 
PAT).

No total, serão eleitos 
5 representantes titula-
res com seus respectivos 
suplentes. Será destinada 
uma vaga para usuários 
da assistência social, duas 
vagas para trabalhado-
res na área de Assistência 
Social e duas vagas para 
representantes de enti-
dades ou organizações de 
assistência social. Para  
realizar a inscrição, os re-
presentantes de usuários 
deverão apresentar uma 

declaração ou cópia de 
documento que comprove 
vínculo a um serviço, pro-
grama ou projeto da rede 
socioassistencial pública 
ou privada.

O CMAS é o órgão que 
reúne representantes do 
governo e da sociedade 
civil para discutir, estabe-
lecer normas e fiscalizar a 
prestação de serviços so-
ciais públicos e privados 
no município. O CMAS 
também contribui para a 
melhoria das políticas pú-
blicas voltadas à assistên-
cia social.

O processo eleitoral 
atual é um marco na his-
tória do Conselho Muni-
cipal da Assistência So-
cial, pois reservou para a 
composição do conselho a 
participação dos usuários, 
efetivos beneficiários das 
políticas públicas de as-
sistência social, possibili-
tando a eles o exercício da 
cidadania.

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura realizou, 
na sexta-feira (23), uma 
reunião com as gestoras 
das escolas municipais, 
no auditório da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba. O objetivo era sanar 
as possíveis dúvidas e 
discutir diversos assun-
tos educacionais.

Foram discutidos as-
suntos como adiamento 
da conferência munici-
pal de educação estadu-
al e nacional, as primei-
ras informações sobre 
o programa “currículo 

movimento” que será 
implantado na rede, e 
informações sobre o 
“orçamento público ao 
alcance de todos” que 
ensinará as professoras 
a lidarem com o orça-
mento público da edu-
cação e entender melhor 
os dados.

A Secretaria vem re-
alizando diversas reuni-
ões com as professoras 
da educação municipal 
para manter a proxi-
midade e compreender 
melhor as dificuldades 
diárias vividas pelas 

profissionais. “Nesse 
caso especifico, nós con-
seguimos delinear pla-
nos de ação pra atender 
as demandas e situações 
que elas estão viven-
do em sala de aula que 
não são isoladas. Então 
o grupo consegue dese-
nhar os problemas e ela-
borar um plano para que 
a gente consiga enfren-
tar”, explicou o secretá-
rio de Educação, profes-
sor Júlio Vale.

A gestora Ana Maria 
Caetano, da escola Ab-
dias Júnior Santiago e 

Silva, do bairro Santa 
Cecília, comenta que as 
reuniões  são necessá-
rias e sempre  provei-
tosas. “Eu acho bacana 
porque a gente discute 
todos os pontos e o Jú-
lio se propõe a ouvir. 
Ele ouve de tudo e tenta 
sanar as nossas dificul-
dades e dá explicação 
sobre o que ele está fa-
zendo para ajudar. E as 
parcerias que eles estão 
buscando e nós vamos 
buscar também enrique-
cerá demais, estou mui-
to otimista”, disse.

Em bate-papo, o secretário respondeu as dúvidas e apresentou programas futuros
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Parque da Cidade ganha 
pista de Pump Track e 
quadras de areia

A maior pista pública 
de Pump Track foi inau-
gurada no domingo (25), 
no Parque da Cidade. O 
local recebeu, ainda, duas 
quadras de areia, sendo 
uma de futebol e outra de 
vôlei, que também estarão 
abertas para o lazer da po-
pulação.

A cerimônia de inaugu-
ração contou com a pre-
sença dos homenageados, 
Renato Paiva - que deu seu 
nome à pista - e do casal 
Alfredo de Andrade “Una” 
e Maria Helena Gíudice 
de Andrade, que nomea-
ram as quadras de futebol 
e vôlei de areia. O prefeito 
Isael Domingues, a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, o presiden-
te da Câmara vereador 
Carlos Magrão e demais 
autoridades do município 
também marcaram pre-
sença na solenidade.

Após a palavra das au-
toridades, homenagens e 
descerramento das placas 
inaugurais, foram realiza-
dos amistosos de futebol, 
com equipes da Associa-
ção de Moradores do Ar-
co-Íris e Nova Esperança, 
e de vôlei de areia, com as 
duplas femininas Astrid e 
Val x Naira e Paula e mas-
culinas Borges e Natan 

(Semelp), Matheus e Luiz 
Guilherme (Paineiras), e 
Érick e Júnior (de Cara-
guá). Ao mesmo tempo, 
Renato Paiva e convida-
dos fizeram demonstra-
ções na pista de Pump 
Track, que já estava aber-
ta ao público, ao som da 
banda Bellator.

Também presente no 
evento, o ônibus da Saúde 
“Nos Caminhos da Saú-
de”, realizou a vacinação 
contra febre amarela na 
população.

Esporte e Saúde
Para o prefeito Isael 

Domingues, a ideia des-
ta gestão é que esporte 
e saúde estejam sempre 
juntos. “Acreditamos que 
o esporte para todas as 
idades, seja competitivo 
ou de lazer, é a melhor 
forma de construir uma 
sociedade com mais qua-
lidade de vida”, afirmou. 
“Trouxemos muitas me-
lhorias para o Parque da 
Cidade, para que as famí-
lias tenham um local agra-
dável para suas atividades 
físicas. Nossa intenção é, 
em breve, inaugurar uma 
pista de moutain bike aqui 
também no Parque, além 
de outras novidades que 
virão por aí”.

O prefeito lembrou 
ainda que o investimento 

na pista e nas quadras de 
areia são fruto da parceria 
com a iniciativa privada,- 
por meio do decreto nº 
5431/2017, que permite a 
doação para a prefeitura 
- somados a mão de obra 
da administração muni-
cipal e ao melhor apro-
veitamento de materiais, 
resultando em um custo 
muito baixo para os cofres 
públicos.

Novos talentos
O principal incenti-

vador da pista e home-
nageado, Renato Paiva, 
lembrou que esta pista 
de Pump Track foi proje-
tada para o incentivo ao 
esporte. “Essa pista não é 
de alto desempenho, mas 
de base para o desenvolvi-
mento dos esportes, tan-
to bike, skate ou patins. 
Quem sabe não descobri-
mos um talento aqui, nes-
ta pista?”, destacou.

De formato simples e 
seguro, a pista é um local 
onde crianças e jovens 
encontram uma forma  
divertida de praticar es-
porte. Da mesma forma 
que existem “Quadras” 
Poliesportivas, que são 
exclusivas dos esportes 
com bola, o Pump Track 
pode ser chamado como 
“Pista” Poliesportiva, que 
promove a prática dos es-

portes urbanos de rodas, 
como bike, skate, patins e 
patinete. Promove a coor-
denação motora, resistên-
cia física, interação social 
entre as diferentes faixas 
etárias, classes sociais e 
tribos esportivas. 

O próximo passo será 
realizar um chamamen-
to público para a contra-
tação de um professor 
que  atenderá as moda-
lidades de skate, roller 
e BMX. A expectativa é 
que as aulas atendam 

todas as idades, com o 
nível iniciante e inter-
mediário, aos sábados 
e domingos e, confor-
me haja necessidade, 
as aulas podem ser es-
tendidas para o meio da 
semana.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia Vieira  
Domingues, entregou flores à homenageada Professora Maria Helena Gíudice 
de Andrade, que emprestou seu nome às quadras de areia do Parque

Descerramento da placa inaugural das quadras de areia, mostrando a alegria e 
emoção dos homenageados, Professor Una e Professora Maria Helena

Divulgação
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EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2018
O SINDICATO DOS PROFESSORES DE PINDAMONHANGABA - SINPRO PINDA, com sede 
à Rua José Carlos Ribeiro nº 136, Jardim Cristina, na cidade de Pindamonhangaba – SP, 
CEP: 12.412-060, pelo presente Edital, faz saber aos senhores empregadores dos Esta-
belecimentos Particulares de Ensino e Educação do Município de Pindamonhangaba/SP, 
que conforme dispõe os arts. 578, 580 e 582, da NCLT, deverão descontar dos salários de 
seus empregados a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL correspondente a um dia de trabalho dos 
salários do mês de Março de 2018, e recolher nas Agências da CEF, Banco do Brasil, ou 
quaisquer estabelecimentos bancários nacionais conveniados, até o dia 30 de Abril de 
2018 (Art. 586 da NCLT). Ficam os interessados, cientificados, desde já que o não recolhi-
mento da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30 de Abril de 2018, impor-
tará na multa de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois 
por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (hum por cento) e atualização monetária 
conforme estabelece o art. 600 na NCLT. Os estabelecimentos de ensino e educação que 
não receberem as referidas guias poderão solicitar através do telefone (12) 3126.4200, 
ou do e-mail: sinpro.pinda@terra.com.br. Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018. 
Professora AURELIA CRISTINA COSTA - Presidente do SINPRO – PINDA.

Edital de Convocação
Genésio Bertoldo Nogueira presidente em exercício Grêmio Esportivo Terra dos Ipês em 
conformidade com os artigos 42, alíneas “a”  “b” “c” e “d” e parágrafo único de seu estatuto  convoca 
os associados para participarem da assembleia geral, para deliberar a seguinte ordem do dia;
1º -Eleição do presidente e vice presidente da assembleia geral, eleição e posse da diretoria, 
do conselho fiscal e do conselho deliberativo para o biênio 2018/2020, a realizar das  09 às 10 
horas do dia 11 de março de 2018 na sede da entidade à Rua Men de Sá-  S/Nº Terra dos Ipês I  
Pindamonhangaba - SP 
2º - 10:15 hs Abertura e contagem dos Votos às 10hs;
3º Proclamação da Chapa eleita e posse as 10:30  horas;
As inscrições de chapas devem ser completas com nome e qualificação (RG, CPF, endereço, 
estado civil, profissão, nacionalidade) de seus membros e deveram ser apresentadas  no dia 05 de 
março de 2018 na sede do Gremio Esportivo Terra dos Ipês às 19 horas, em duas vias devidamente 
digitalizadas;
Terão direito de voto os associados em conformidade com o artigo 5º paragrafo único do estatuto 

do Gremio Esportivo Terra dos Ipês      
Genésio Bertoldo Nogueira

Presidente em exercício Gremio Esportivo Terra dos Ipes

                                                               

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 
 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data:   27 de fevereiro – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 1- Cerimônia de Posse dos membros que representam a administração pública e a 

sociedade civil, biênio 2017-2019. 

2- Homenagens ao Alberto Santiago e a Márcia Oliveira 

3 – Informes Gerais 

 

 

  

 

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja 
pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 
 Informações sobre doação de mudas para o meio rural 
 Informações fiscalização do uso de defensivos agrícolas 
 informações plano de manejo da APA da Mantiqueira 
 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 
 
 

Dia:   28/02/2018 (quarta feira) 
 
Horário:  15h (quinze horas)  
 
Local:  Salão de Reuniões da CATI 
                      Av. Nossa Sra do Bom Sucesso nº 1181- Centro 
 
 
 
 
 
 

Niuceia F. N. Vieira 
Presidente CMDR 

 
 
 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer  
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

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

 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB 

Pindamonhangaba – Biênio 2017 – 2019 
 
 
 

 

CACS FUNDEB 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES CACS/FUNDEB 2018 

 

LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura 

HORÁRIO: 18h (1ª chamada) / 18h15 (2ª chamada) 

DATAS:  

21/02 

15/03 

18/04 

16/05 

20/06 

15/08 

19/09 

17/10 

21/11 

 

 

Érika Fernanda Gomes da Silva 
Conselheira Presidente 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2018
Convocação

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba convoca a todos os Conselheiros, aos candidatos, aos indicados 
do Governo Municipal e convida a todos os Munícipes simpatizantes à causa para 
nossa 22° Reunião Ordinária do Biênio 2016/2018.
Pauta: Eleição do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Pindamonhangaba.
Local: Sede do CMPDCN (Travessa Rui Barbosa, 37- Centro – atrás do Palacete 10 
de Julho)
Horário: 18h00min h primeira chamada e 18h30min segunda chamada
Data: 27. 02. 2018 (terça-feira)
Obs.: Faça sua inscrição até as 17h30min do dia 27 na Sede do CMPDCN com a 
Juliana Vasques.

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério
Presidente CMPDCN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.336, DE 23 DE JANEIRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/16 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 11 de dezembro de 2017, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 
de dezembro de 2017.

Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
João Henrique Ferrari Gontijo 

Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 
janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.337, DE 26 DE JANEIRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 
90 (noventa) dias, contados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 12/2017, constituída pela Portaria Interna 
nº 10.163, de 05 de julho de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2018.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.338, DE 26 DE JANEIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 
90 (noventa) dias, contados a partir de 23 de janeiro de 2018, o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 15/2017, constituída pela Portaria Interna nº 
10.259, de 25 de outubro de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 
2018.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.340, DE 31 DE JANEIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o pedido da Comissão, nos termos do Memorando 
nº 125/2018-DRH-Disciplinares, 

RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 27/2015, a partir 
de 15 de janeiro de 2018.
Art. 2º  Designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 27/2018 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 16 de janeiro de 2018, sejam concluídos os 
trabalhos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de 
janeiro de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de 
janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.341, DE 31 DE JANEIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o pedido da Comissão, nos termos do Memorando 
nº 124/2018-DRH-Disciplinares, 

RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2016, a partir 
de 15 de janeiro de 2018.
Art. 2º  Designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 08/2016 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 07 de fevereiro de 2018, sejam concluídos 
os trabalhos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de 
janeiro de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo 
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de 
janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 016/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) URBANIZADORA E 
INCORPORADORA SANTA RITA LTDA.,   responsável pelo imóvel, situado a RUA 
REGINA CELI DE O.SANTOS, S/Nº, Bairro V.SUIÇA, inscrito no município sob 
a sigla SE12.01.04.008.000, quadra  lote,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015.

  João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
DE ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO 
COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários 
de lotes do Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária, vem, pela 
presente, convocar Vossas Senhorias para a Assembleia Ordinária, nos termos 
adiante.

  Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de 
lotes interessados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO 
LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, nos termos do artigo 4º do Estatuto Social 
desta Associação, a ser realizada no dia 08 de março de 2018, com início às 19:00 
horas, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos proprietários e/ou 
adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village II ou 19:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes,  a ser realizada local Rua Chafariz, 
nº 261 – Colonial Village II – Pindamonhangaba – SP  a fi m de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:
01 – Aprovação do orçamento para o ano de 2018;
02 – Prestação de contas referente ao ano de 2017.
03 – Aprovação do novo valor da contribuição mensal para a Associação; 
04 – Aprovação do regulamento do clube e mobiliário 
05 – Aprovação futuras benfeitorias na área de segurança 
06- E demais proposições surgidas na assembleia.

Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados 
por procuradores com poderes específi cos para tanto, nos termos do artigo quarto 
do estatuto.
Pindamonhangaba, 27 de Fevereiro de 2018.

RUBENS FREIRE GONÇALVES
Presidente

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 3ª Reunião Ordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             1º/03/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      14h (tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Projetos FMI – 2018; 

III. Capacitação dos Conselheiros; 
IV. Conferência Municipal da Pessoa Idosa; 
V. Assuntos pertinentes ao Conselho; 

VI. Informes e encerramento. 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 

 
Adilson Lima da Silva 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

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

Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LEANDRO PADILHA DA CRUZ e s/m LUCILENE 
MARTINS CHAVES DA CRUZ, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos en-
dereços indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 173.156, e atendendo ao re-
querimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas 
Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente a R$ 8.858,53 em 23/02/2018, além das despesas de 
intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais são devedores em de-
corrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento 
imobiliário nº 844441003774, firmado em 21 de agosto de 2015, garantido por alienação 
fiduciária, registrado sob nº 03 na matrícula nº 58.317, tendo por objeto o imóvel situado 
na RUA MARFISA CLARA DE JESUS Nº 278, JARDIM REGINA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.442-460. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade 
do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR 
- Oficial Registrador -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Promade Com.de Equipamentos de Seguranca 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: Ricardo S.ramirez dos Santos, Irani de Oliveira de Souza e Promade Com.de
Equipamentos de Seguranca Ltda.me.
Documentos da Executada: CPF: 771.618.827-53, CPF: 814.859.647-68, CNPJ:
00.676.707/0001-12
Execução Fiscal nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10146
Valor da Dívida: R$ 945,16

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Promade Com.de Equipamentos de Seguranca 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: Ricardo S.ramirez dos Santos, Irani de Oliveira de Souza e Promade Com.de
Equipamentos de Seguranca Ltda.me.
Documentos da Executada: CPF: 771.618.827-53, CPF: 814.859.647-68, CNPJ:
00.676.707/0001-12
Execução Fiscal nº: 1501207-61.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10146
Valor da Dívida: R$ 945,16

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Manoel Correa 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: Manoel Correa da Silva
Documentos da Executada: CPF: 132.466.238-72
Execução Fiscal nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE120608006000
Valor da Dívida: R$ 3.444,05

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

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

Pa
ra

 co
nfe

rir
 o 

or
igi

na
l, a

ce
ss

e o
 si

te 
htt

ps
://e

sa
j.tj

sp
.ju

s.b
r/p

as
tad

igi
tal

/pg
/ab

rir
Co

nfe
re

nc
iaD

oc
um

en
to.

do
, in

for
me

 o 
pr

oc
es

so
 15

01
45

3-
57

.20
15

.8.
26

.04
45

 e 
có

dig
o 3

3A
FB

52
.

Es
te 

do
cu

me
nto

 é 
có

pia
 do

 or
igi

na
l, a

ss
ina

do
 di

git
alm

en
te 

po
r C

LA
UD

IA
 C

AL
LE

S 
NO

VE
LL

IN
O 

BA
LL

ES
TE

RO
, li

be
ra

do
 no

s a
uto

s e
m 

09
/01

/20
18

 às
 18

:43
 .

fls. 14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Manoel Correa 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: Manoel Correa da Silva
Documentos da Executada: CPF: 132.466.238-72
Execução Fiscal nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE120608006000
Valor da Dívida: R$ 3.444,05

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.986, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 5.491, 
de 29 de janeiro de 2018.

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a Sra. Luciana de Oliveira Ferreira como Gestora de Parceria da Educação do 
Município de Pindamonhangaba:
Art. 2º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de Seleção de 
propostas:
I- Ione de Almeida Barbosa;
II- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo; 
III- Rosemeire de Oliveira Nascimento
Art. 3º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação das parcerias fi rmadas:
I- Ione de Almeida Barbosa; 
II- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo; 
III- Rosemeire de Oliveira Nascimento.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle  - Secretário de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 23 de fevereiro de 2018.
Carlos Daniel Zenha de Toledo - Respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos
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Homenagens marcam apresentação da 
delegação de Pinda para “Jori de Verão”

“Escolas de Esportes” oferecem 
mais de 10 modalidades

Pinda defi ne equipes 
de judô para 
competições de 2018

Semelp participa de disputas de natação e atletismo para PCD

A noite de sexta-feira 
(23) foi de festa para os 
104 atletas que represen-
tarão Pindamonhangaba 
no “Jori de Verão”, a par-
tir desta terça-feira (27), 
em São Sebastião. Uma 
cerimônia realizada no CE 
João do Pulo apresentou a 
delegação da cidade, com 
direito a muitas homena-
gens e emoção.

O evento teve a pre-
sença do prefeito Isael 
Domingues e da presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues, que levaram 
seu abraço e incentivo aos 
atletas da melhor idade. 
O secretário de Esportes, 
professor Everton China-
qui, estava otimista com a 
participação da equipe de 

Pinda na competição.
A emoção começou 

com a homenagem ao 
atleta Eugênio Rodrigues, 
falecido em dezembro de 
2017. Seu fi lho Adilson 
recebeu uma foto do pai, 
que competia na modali-
dade atletismo, e foi pas-
sado um vídeo com algu-
mas de suas competições.

Seguindo ainda nas 
homenagens, os atletas 
José Acácio Borges do 
Couto, nascido em 1936 e 
que participa há 10 anos 
do Jori (modalidade bu-
raco) e Josephina Assoni 
Pereira, também nascida 
em 1936, e que representa 
Pinda na coreografi a há 17 
anos ininterruptos, rece-
beram homenagens.

Os atletas Francisco 

Alves de Souza e Geraldo 
de Oliveira Garcia, que 
representaram Pinda na 
fase estadual dos Jogos 
na modalidade Natação; 
e Francisca Maria da Con-
ceição (104 anos) e Tere-
sinha de Jesus, que repre-
sentaram a cidade nos JEI 
em Atletismo, receberam 
simbolicamente as cami-
setas do “Jori de Verão 
“das mãos das autorida-
des presentes.

A competição  se ini-
cia nesta terça-feira (27) e 
Pinda estará representada 
em todas as 14 modalida-
des: atletismo, bocha, bu-
raco, coreografi a, dama, 
dança de salão, dominó, 
malha, natação, tênis, tê-
nis de mesa, truco, volei-
bol adaptado e xadrez.

Após a seletiva aberta 
realizada no último do-
mingo (25), a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de-
terminou a formação das 
equipes masculina e femi-
nina que participarão dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude e dos Jogos Regio-
nais deste ano.

A peneira, realizada no 
Espaço de Judô do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, o “João do Pulo”, 
contou com a participação 
de 40 judocas com gradu-
ação mínima em faixa azul, 
para a participação nos Jo-
gos Abertos da Juventude, 
e em faixa laranja, para atu-
ação nos Jogos Regionais.

Assim, oito atletas se 
classifi caram para a equi-
pe de judô masculina dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude, sendo eles: Vitor 
José (-55kg), Willian Bai-
lan (-60kg), Tales Borges 
(-66kg), Pedro Henrique 
(-73kg) e Paulo Augusto 
(-81kg). E na categoria femi-

nina da competição, foram 
selecionadas quatro judo-
cas: Tanaís Borges (-52kg), 
Alexandra Beatriz (-57kg), 
Samantha Alves (-63kg) e 
Bianca Ferreira (-70kg).

Já para os Jogos Re-
gionais 2018, 13 espor-
tistas formarão o time 
local, sendo que a equipe 
feminina contará com: 
Verônica Salgado (-52kg), 
Thaís Borges (-57kg), Tai-
ná Borges (-63kg), Bianca 
Ferreira (-70kg) e Luci-
mara de Fátima (-78kg).

O grupo masculino 
terá: Vitor José (-55kg), 
Bruno Silva (-60kg), Tales 
Borges (-66kg), Henrique 
Siqueira (-73kg), João Co-
elho (-81kg), Dennis Salo-
mão (-90kg), Pablo Senna 
(-100kg) e Fabrício Evan-
gelista (+100kg).

Todos os atletas são 
moradores de Pindamo-
nhangaba e, a partir da 
classifi cação na seletiva, 
estão automaticamente 
fi liados à Federação Pau-
lista de Judô.

MODALIDADES 
OFERECIDAS EM 
CADA GINÁSIO:

G.E. Araretama: Bas-
quete, Futsal, Ginástica 
Artística, Judô, Hande-
bol, Iniciação Esportiva, 
Taekowdo e Voleibol.
C.T. Luis Caloi: Basque-
te, Voleibol, Tênis de 
Mesa, Ginástica Artísti-
ca e Ginástica Rítmica.
G.E. Cidade Nova: Vo-
leibol, Futsal, Handebol 
e Iniciação Esportiva.
C.E. João do Pulo: Atle-
tismo, Basquete, Fute-
bol, Judô, Taekowdo, 
Capoeira e Iniciação Es-
portiva.
G.E Juca Moreira: Fut-
sal e Voleibol.
Quadra Coberta: Futsal 
e Voleibol.
G.E. Tabaú: Futsal, 
Handebol e Iniciação 
Esportiva.
C.E. Zito: Atletismo, Fu-
tebol, Futsal, Handebol, 
Voleibol, Judô, Ginásti-
ca Rítmica, Capoeira e 
Iniciação Esportiva.
G.E. Pai João: Basquete 
e Futsal.

Estão abertas as ins-
crições para novos alunos 
das “Escolas de Esportes” 
da Semelp – Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer. Cerca de 1600 va-
gas estão sendo ofereci-
das.

No total, 13 modalida-
des estão sendo ofereci-
das: atletismo, basquete, 
capoeira, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginás-
tica rítmica, judô, hande-
bol, iniciação esportiva, 
taekwondo, tênis de mesa 
e voleibol.

Os novos alunos inicia-
ram as atividades no dia 
14 de fevereiro, entretan-
to ainda é possível fazer 
inscrição na secretaria do 
ginásio com a modalida-
de desejada, das 7h30 às 
11h30 e 13h30 às 17h30. 
Basta apresentar: duas fo-
tos 3×4, cópia de Certidão 
de Nascimento ou RG, 
pai ou responsável devem 
preencher e assinar a fi -
cha de inscrição.

Para o ano de 2018, a 
novidade é a expansão da 
faixa-etária abrangendo 
crianças de 5 a jovens de 
17 anos. As crianças de 5 
anos podem optar entre as 
modalidades de Iniciação 
Esportiva, Ginástica Rít-
mica, Ginástica Artística e 
Capoeira. Outra novidade 
é o retorno da modalidade 

de Tênis de Mesa, que ago-
ra faz parte da grade de op-
ções para os alunos, com o 
retorno do Prof. Tanaka.

Na última semana, o 
GE Araretama recebeu em 
seu quadro de horários, 
mais duas modalidades, 
na segunda e quarta-feira 
de manhã: taekwondo e 
vôlei. A intenção da Pre-

feitura é oferecer uma 
grande variedade de mo-
dalidades para crianças e 
jovens, em todas as regi-
ões da cidade. “Para a Pre-
feitura, esporte é saúde”, 
reforçou o secretário de 
Esportes, professor Ever-
ton Chinaqui.   

Outras informações 
podem ser obtidas dire-
tamente nos centros e gi-
násios esportivos ou pelos 
telefones: Araretama – 
3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do 
Pulo – 3648-2248, Juca 
Moreira – 3643-4936, 
Quadra Coberta – 3642-
9282, Zito – 36375-5425, 
Pai João – 3637-5069.

Taekwondo agora é uma modalidade oferecida 
também no Araretama

Homenagem aos atletas Josephina e Acácio, que estão há mais tempo na equipe

A Semelp (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamo-
nhangaba) enviou uma delegação de atletas da natação e do atletismo 
para a etapa regional de São Paulo do Circuito Loterias Caixa destinado 
a pessoas com defi ciência. A competição aconteceu nos dias 24 e 25 de 
fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na capital 
paulista.

Na etapa de São Paulo, a equi-
pe de natação da Semelp conse-
guiu bons resultados com os atle-
tas João Leone e Amanda Bento, 
competidores da categoria S11. 
Leone conquistou quatros meda-
lhas: ouro nos 100m peito, prata 
nos 200m medley e 100m costas 
e bronze nos 100m borboleta. Já 
Amanda, ganhou o bronze nos 
50m livre.

Outro nadador que saiu da dis-
puta aquática com vitórias foi Ser-
gio Henrique, na categoria S4. Ele 
fi cou em primeiro lugar nos 50m 
borboleta, segundo lugar nos 50m 
peito e terceiro nos 200m livre.

No atletismo, Pindamonhan-
gaba alcançou o pódio duas vezes 
com Valdir Faustino dos Santos, 
que ganhou o ouro no lançamento 
de dardo e disco e a prata no arre-
messo de peso.

Valdir Faustino dos Santos 
ganhou duas medalhas no 
atletismo

Equipe de natação de Pinda conquistou oito medalhas
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