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PREVISÃO DO TEMPO Moreira César ganha base 
descentralizada do Samu

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta sex-
ta-feira (27), às 15 horas, a 
cerimônia de inauguração da 
base descentralizada do Samu 

(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) de Moreira 
César. 

A nova base vai colaborar 
para um melhor atendimento 

dos moradores do distrito, dan-
do mais agilidade e salvando 
vidas. Além dos profi ssionais 
que já atuam na base do Samu 
no centro da cidade, serão mais 

seis profi ssionais exclusiva-
mente para Moreira César, com 
atendimento 24 horas, sete dias 
por semana.  

A nova base fi ca ao lado do prédio da UPA, na rua José Teberga, 601, centro de Moreira César     
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ProAC lança 
edital para 
projetos com 
prêmios de até 
R$ 160 mil         

                
A Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo está com 
inscrições abertas para os pri-
meiros editais do ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural) de 
2018. Serão contemplados 144 
projetos de pessoas físicas e 
jurídicas, em 14 concursos nas 
áreas de música, teatro, dança, 
artes cênicas e festivais. 

PÁGINA 2

Parceria 
cultural difunde 
exibições de 
cinema pela 
         cidade

MAIS DE 70 SERVIDORES FAZEM PEDIDO DE ADESÃO 
AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

PÁGINA 3

O encerramento do “IV 
Mova-se Cultural” celebra-
rá a data comemorativa 
com apresentações core-
ográfi cas de companhias 
de Pindamonhangaba e 
da região, aula aberta de 
samba-rock e um espetá-
culo do grupo “Fragmento 

Urbano” de São Paulo. 
O último dia da quarta 
edição do evento será no 
Shopping Pátio Pinda, 
no domingo (29) – “Dia 
Internacional da Dança”. 
A programação terá início 
a partir das 15 horas.

O evento contará com exibições artísticas de companhias de Pinda e de outras cidades do Vale

Festejado em 29 de abril, 
“Dia Internacional da Dança” 
ganha comemoração especial      
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Divulgação

cinema pela 
         cidade

Divulgação



O portal de entrada 
do Parque da Cidade nos 
convida a um passeio pela 
história de Pindamonhan-
gaba, mais precisamen-
te, pela história do Haras 
Paulista, fundado em 1911 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo para abrigar a 
criação de cavalos para a 
remontada Força Públi-
ca do Estado e, um século 
depois, em 2014, houve a 
criação deste magnífi co 
espaço de descanso e lazer 
aos munícipes e turistas de 
nossa cidade.

Todos os dias pela ma-
nhã vou ao Parque da Ci-
dade respirar o ar puro, 
ouvir o canto dos pássa-
ros, exercitar-me. As pis-
tas de caminhada e de 
ciclismo circundam um 
bosque de árvores cente-
nárias e suas trilhas, um 
pomar de frondosas jabu-
ticabeiras, um riozinho 
que atravessa toda a ex-
tensão da propriedade, as 
quadras de vôlei e futebol 
de areia, a rampa de skate 
e motocross, o estaciona-
mento de carros e bicicle-
tas, as antigas residências 
de administradores e fun-
cionários do Haras Paulis-
ta, bem como as extintas 
cocheiras e baias.

Sob aquele chão cen-
tenário há uma história 
anônima de homens e mu-
lheres que nos áureos tem-
pos lá viveram. 

Enquanto caminho fi co 
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PARQUE DA CIDADE: 
SANTUÁRIO ECOLÓGICO, CARTÃO POSTAL DE PINDAMONHANGABA

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O 
LIVRO: “O OUTRO GUME DA FACA", 
DE FERNANDO SABINO    

Divulgação

Divulgação

a pensar nessas pessoas, 
nas diversas tarefas que 
realizaram ao longo de 
suas vidas para que hoje 
pudéssemos desfrutar de 
tão privilegiado espaço. 
A todas elas dedico a mi-
nha e a nossa gratidão: às 
mãos que construíram as 
edifi cações, as que admi-
nistraram a fazenda; as 
que plantaram as árvores 
e arquitetaram os jardins; 
as que alimentaram cava-
los e, anos depois, as que 
zelaram por um dos maio-
res rebanhos bovinos da 
cidade; as que ensinaram 
o “bê-a-bá” às crianças 
da Escola Rural do Haras 
Paulista e, hoje, às mãos 
que varrem e constroem as 
novas benfeitorias e as que 
administram este patri-
mônio ambiental de nossa 
terra, nossa gente. 

Enquanto caminho, fi co 
a imaginar o Parque da Ci-
dade como um espaço per-

manente de educação dos 
sentidos, das crianças e 
seus pais, de alunos e seus 
professores, de homens e 
mulheres. Para isto, an-
tevejo uma caravana de 
crianças e jovens apren-
dendo a olhar, a sentir o 
cheiro da terra, a identi-
fi car o som das diversas 
espécies de aves, o barulho 
do rio, o vento que sopra 
as folhas, o caminho das 
formigas... Fico a imagi-
ná-las sentados no coreto, 
numa roda de conversa, 
expressando o que viram, 
ouviram, sentiram e, por 
fi m, registrando suas im-
pressões através de dese-
nhos, esculturas, músicas, 
escritos.

Também antevejo o 
Parque da Cidade como 
um espaço permanente de 
exposições artísticas (qua-
dros, fotografi as, escultu-
ras), de saraus (música, 
teatro, dança, poesia) e, 

Existe crime perfeito? 
Existe álibi perfeito sem 
se ter a intenção de matar? 
O livro “O outro gume da 
faca” narra a história de 
um assassino que se torna 
vítima do seu próprio pla-
no; não porque algo tenha 
dado errado, pelo con-
trário: deu tão certo que 
quando ele quis contar a 
verdade, ninguém acre-
ditou nele. A obra mostra 
que até o mais “perfeito 
plano” tem imprevistos. 

“É um livro que te 
prende desde o começo e 
você não vê a hora de che-
gar ao fi m do livro para 
descobrir o que irá acon-
tecer. A obra mistura sus-
pense, humor e tem uma 
linguagem simples e de 

Olá jornal Tribuna do Norte!
Eu me chamo Pedro Henrique, estou no 4º ano B da Escola Professor Augusto Ce-

sar Ribeiro, minha professora se chama Elaine Monteiro. Gostaria de parabenizá-los 
pela reportagem “Lei que aumenta pena para motorista embriagado entra em vigor”. É 
muito importante para todos nós que as pessoas embriagadas não dirijam, pois podem 
causar muitos acidentes e até mortes.

Eu espero que esta lei seja cumprida de verdade e que as pessoas se conscientizem e 
respeitem.

Vocês todos do jornal estão de parabéns!
Até breve! 

Pedro Henrique Correa Gonzaga.
Pindamonhangaba, 25/04/2018.

particularmente, como um 
grande Jardim Botânico, 
viveiro de fl ores e árvo-
res frutíferas que possam 
atrair ainda mais espécies 
para este parque de rara 
beleza.

Nas casas em que Ge-
raldo Alckmin Filho e sua 
família lá viveram duran-
te o período em que seu 
pai, Geraldo Alckmin, ad-
ministrou a fazenda (1953 
- 1967), meus olhos se 
adiantam no tempo e nelas 
vejo um admirável Centro 
Cultural, abrigo de uma 
exposição permanente da 
história do Haras Paulis-
ta e da criação do Parque 
da Cidade e, também, a 
Biblioteca do Vale do Pa-
raíba, contendo um acervo 
específi co de obras de es-
critores da/sobre a região 
vale-paraibana.

Para isto, carecemos de 
mãos generosas que se en-
trelacem, mãos da esfera 
pública e privada, que se 
unam e trabalhem em prol 
da história e da cultura de 
nossa cidade e, sobretu-
do, da salvaguarda des-
te santuário ecológico, 
cartão postal de Pinda-
monhangaba! Toda ma-
nhã, eu participo de sua 
história. Toda manhã 
eu sonho. Como poeta, 
essa é minha única hu-
manidade. Como edu-
cadora, ofereço meus 
sonhos, meu trabalho, 
minhas mãos.

ARTES CÊNICAS 

“Produção de espetáculo 
inédito e temporada de artes 
cênicas para o público infantil 
e/ou juvenil” – Pessoa Jurídica: 
12 projetos com prêmios de R$ 
85 mil cada.

“Circulação de espetáculo 
de artes cênicas para o público 
infantil e/ou juvenil” – Pessoa 
Jurídica: 12 projetos com prê-
mios de R$ 85 mil cada.

DANÇA
“Produção de espetáculo 

inédito e temporada de dança” 
– Pessoa Jurídica: 8 projetos 
com prêmios de R$ 105 mil 
cada.

“Circulação de espetáculo 
de dança” – Pessoa Jurídica: 
8 projetos com prêmios de R$ 
105 mil cada.

“Jovens artistas para produ-
ção de primeiras obras de espe-
táculo e temporada de dança” 
– Pessoa Física: 8 projetos com 
prêmios de R$ 35 mil cada.

FESTIVAIS 
“Festivais de música para 

novos talentos” – Pessoa Física: 
4 projetos com prêmios de R$ 
150 mil cada. 

MÚSICA 
“Gravação de álbum inédito 

com apresentação de espe-
táculos de música alternativa 
ou eletrônica no Estado de 
São Paulo” – Pessoa Física: 12 
projetos com prêmios de R$ 25 
mil cada.

“Apoio a projetos de fomen-
to e difusão de bandas marciais 
e fanfarras” – Pessoa Física: 10 

CONFIRA MAIS DETALHES:

projetos com prêmios de R$ 40 
mil cada.

“Gravação de álbum inédito 
e apresentação de espetáculos 
de música popular” – Pessoa 
Física: 12 projetos com prêmios 
de R$ 80 mil cada.

“Gravação de álbum inédito 
e apresentação de espetáculos 
de música popular instrumental” 
– Pessoa Física: 10 projetos com 
prêmios de R$ 80 mil cada.

“Gravação de álbum inédito 
e apresentação de espetáculos 
de música erudita” – Pessoa 
Física: 4 projetos com prêmios 
de R$ 80 mil cada.

TEATRO
“Produção de espetáculo 

inédito e temporada de teatro”
Pessoa Jurídica: 20 proje-

tos, sendo 14 com prêmios de R$ 
85 mil (módulo 1) e 6 com prê-
mios de R$ 160 mil (módulo 2). 

“Circulação de espetáculo 
de teatro”

Pessoa Jurídica: 14 pro-
jetos com prêmios de R$ 105 
mil cada. 

“Jovens artistas para produ-
ção de primeiras obras de espe-
táculo e temporada de teatro”

Pessoa Física: 10 pro-
jetos com prêmios de R$ 35 
mil cada. Destinado a jovens 
artistas com idade entre 18 e 
29 anos.  

Mais informações ou ins-
crições no site: www.proac.
sp.gov.br.

Secretaria Estadual da Cultura lança edital para 
144 projetos, com prêmios de até R$ 160 mil

A Secretaria da Cul-
tura do Estado de São 
Paulo abriu inscrições 
para os primeiros edi-
tais do ProAC (Progra-
ma de Ação Cultural) 
de 2018. Serão contem-
plados 144 projetos de 
pessoas físicas e jurídi-
cas, em 14 concursos nas 

áreas de música, teatro, 
dança, artes cênicas e 
festivais. 

Os prêmios variam 
entre R$ 25 mil e R$ 
160 mil cada e, no mí-
nimo 50% dos selecio-
nados serão de propo-
nentes da Grande São 
Paulo, interior e litoral.  

As inscrições começa-
ram nos dias 27 de mar-
ço, de acordo com cada 
edital, e devem ser fei-
tas pelo site do ProAC. 
Os editais completos 
também estão disponí-
veis no site.

Entre as novidades 
do calendário 2018, 

destacam-se os editais 
de apoio à “Festivais de 
Música para Novos Ta-
lentos”; “Gravação de 
Álbum Inédito”, além 
de outros concursos nas 
áreas de música, dança 
e teatro que oferecem 
oportunidades para 
pessoas físicas.

fácil leitura. É um livro en-
volvente!”

Fernanda Batista – 
universitária

Melhora no 
atendimento    

Excelente notícia para a população 
do distrito de Moreira César: o 

Samu (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) passa a ter uma base 
descentralizada, com a proposta de 
colaborar para melhorar o atendimento 
dos moradores do distrito, dando mais 
agilidade e salvando vidas. 

Além dos profi ssionais que já 
atuam na base do Samu no centro da 
cidade, serão mais seis profi ssionais 
exclusivamente para Moreira César, 
com atendimento 24 horas, sete dias por 
semana.  

Existe ainda a previsão de que essa 
base descentralizada faça parte de uma 
rede, que futuramente, interligará as 
UPAs, o Pronto-Socorro e os hospitais 
de atendimento de urgência de alta 
complexidade do Vale do Paraíba.  

A base fi ca ao lado do prédio da UPA, 
e a cerimônia de inauguração do novo 
serviço acontecerá nesta sexta-feira (27). 
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idadeC
Prefeitura inaugura base do Samu 
de Moreira César na sexta-feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta sexta-
feira (27), às 15 horas, a ceri-
mônia de inauguração da base 
descentralizada do Samu - Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência - de Moreira César. A 
base fica ao lado do prédio da 
UPA, na rua José Teberga, 601, 
centro de Moreira César.

A nova base vai colaborar 
para um melhor atendimento 
dos moradores do distrito, dan-
do mais agilidade e salvando 
vidas. Além dos profissionais 
que já atuam na base do Samu 
no centro da cidade, serão mais 
seis profissionais exclusiva-
mente para Moreira César, com 
atendimento 24 horas, sete dias 
por semana.  

Essa base descentralizada 
faz parte, ainda, de uma rede 
que futuramente interligará as 
UPAs,  o Pronto-Socorro e os 
hospitais de atendimento de ur-
gência de alta complexidade do 
Vale do Paraíba.  

De acordo com a secretária 
de Saúde da Prefeitura, Valéria 
dos Santos, os pacientes atendi-
dos pelo Samu de Moreira César 

• Dores no peito 
   com início súbito

• Intoxicação ou 
   envenenamento

• Queimaduras graves

• Desmaios

• Trabalho de parto 
    com situação de risco

• Queda acidental

• Convulsões

• Atropelamento

• Sangramento e hemorragias

• Traumas e fraturas

• Crises hipertensivas

CASoS em Que o SAmu 
192 Deve Ser ACIonADo:

Mais de 70 servidores fazem pedido de adesão ao Programa de Demissão Voluntária
ColAboroU CoM o TExTo:

brUnA SilVA

Começou na última semana, 
o prazo para que os servidores 
públicos da Prefeitura de Pin-
damonhangaba possam aderir 
ao Programa de Desligamento 
Voluntário.

Formalizado pela Lei Muni-
cipal 6.105/2018 de 12 de mar-
ço de 2018, o PDV visa melhor 
alocação dos recursos humanos, 
propiciar a modernização da ad-
ministração e auxiliar no equilí-
brio das contas públicas.

Os trabalhadores municipais 
que possuem interesse em desli-
gar-se da prefeitura, devem com-
parecer ao Departamento de Re-
cursos Humanos para que seja 
protocolado o Requerimento de 
Adesão. o secretário de Admi-
nistração de Pindamonhangaba, 
Fabrício Augusto Pereira, explica 
que o servidor precisa compare-
cer ao DRH para formalizar o pe-
dido ao PDV, e o DRH notificará  
o secretário responsável visando 
à aprovação do parecer.

Para os trabalhadores os be-
nefícios são de até 10 salários 

base, além de até 10 cestas bási-
cas. A Secretaria de Administra-
ção aponta que há algumas dú-
vidas dos servidores quanto ao 
programa, entre elas: a vigência 
do programa, resgate do FGTS, 
licença prêmio e o desconto se-
manal remunerado.

Atualmente, o PDV conta 
com pedido de adesão de mais 
de 70 servidores. Além dos be-
nefícios para os funcionários, o 
Programa de Demissão Volun-
tária possibilita geração de eco-
nomia para investimentos em 
melhorias na cidade.

O secretário Fabrício explica 
que o prazo para que os servido-
res possam solicitar adesão ao 
programa é até dia de 16 de ju-
lho, sendo esta a vigência da lei 
que viabiliza o programa.

Em caso de resgate de Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço - FGTS, o aposentado já o 
recebe mensalmente; os que 
não são aposentados poderão 
sacar o FGTS a partir de 3 anos 
após o desligamento, conforme 
normas estabelecidas pela Caixa 
Econômica Federal. os servi-
dores que possuem direito à li-

cença prêmio ou férias deverão 
dar entrada ao pedido do PDV 
e usufruir o direito da licença 
primeiramente, posteriormente 
desligar-se pelo programa. Em 
circunstâncias de processo ju-
dicial ainda sem parecer para o 
PDV, o servidor receberá o di-
reito em dinheiro futuramente. 
Já em situações de DSr – des-
conto semanal remunerado – 
com processo em andamento, 
após o acerto do processo, o 
servidor mesmo que desligado 
da prefeitura receberá o devido 
valor por direito adquirido.

poderão ser levados tanto para 
o PA - Pronto Atendimento - do 
distrito, quanto para o Pronto-
Socorro no centro da cidade, de-
pendendo da urgência de cada 
caso. 

O prefeito de Pindamonhan-

gaba Isael Domingues explica 
que a inauguração desta nova 
base só foi possível graças a eco-
nomia gerada em 2017 com a 
saída do consórcio antigo com 
Taubaté. “num ano de crise, 
diminuição de arrecadação ti-

vemos que tomar decisões co-
rajosas, como rever diversos 
contratos da saúde. o Samu foi 
um deles. Só com o novo for-
mato de Samu em 2017 econo-
mizamos aproximadamente R$ 
2 milhões, que hoje estão sendo 

empregados em novos serviços 
públicos de saúde como o Pron-
to-Socorro da gestante que já foi 
inaugurado, e agora esta nova 
base móvel descentralizada de 
urgência em Moreira César”, co-
menta isael. 

A base vai colaborar para um melhor atendimento dos moradores do Distrito

Divulgação

“Dia Internacional da Dança” ganha comemoração especial na cidade
ColAboroU CoM o TExTo: 

DAyAnE GOMES

o encerramento do “iV Mo-
va-se Cultural” celebrará a data 
comemorativa com apresenta-
ções coreográficas de compa-
nhias da região, aula aberta de 
samba-rock e um espetáculo 
do grupo “Fragmento Urbano” 
de São Paulo.  o último dia da 
quarta edição do evento será no  
domingo (29), no Shopping Pá-
tio Pinda e a programação terá 
início às 15 horas.

o “Dia internacional da Dan-
ça” é festejado em 29 de abril. 
Em Pindamonhangaba, anual-
mente, o Ateliê Cênico de Dan-
ça desenvolve atividades de-
dicadas ao dia da modalidade 
artística. Em 2018, a agitação 
final começará às 15 horas com 
um flash mob de samba-rock, 
um tipo de dança inventado por 
frequentadores dos bailes pau-
listas no final da década de 1950 
e começo da década de 1960. o 
gênero mescla movimentos do 
rrockabilly com o gingado bra-
sileiro do samba.

Durante o mês de abril, aulas gratuitas de dança aconteceram no Shopping Pátio Pinda

Logo depois, às 15h30, a 
festividade no Shopping Pá-
tio Pinda abrangerá exibições 
de turmas artísticas do Vale do 
Paraíba, entre elas: uma com-
panhia de Guaratinguetá e a 

pindense “Cia. Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga”.

“Desde 2015 realizamos o 
evento com o intuito de come-
morar a dança, porque no nos-
so país ainda não se tem uma 

grande celebração dedicada a 
isso”, afirmou Mônica Alva-
renga, idealizadora e organi-
zadora do “Mova-se Cultural”.

A partir das 17 horas, a 
atração principal do dia mos-

trará o espetáculo “Encruzi-
lhada”. O grupo “Fragmento 
Urbano” é formado por jovens 
da periferia da Zona Leste de 
São Paulo e trabalha com as 
danças urbanas, em especial, 
o hip hop. O processo cria-
tivo de desenvolvimento da 
obra envolveu uma pesquisa 
realizada em nove estados do 
norte e do nordeste do brasil. 
inclusive, o “Encruzilhada” foi 
premiado com o Troféu APCA 
Dança da Associação Paulista 
de Críticos de Arte na catego-
ria “Grupo Revelação de 2016”. 

Ao longo do mês de abril, 
o “iV Mova-se Cultural” reali-
zou oficinas gratuitas de balé 
clássico, jazz dance e dança 
contemporânea no Espaço 
Cultural do Shopping Pátio 
Pinda. Além disso, a abertu-
ra do cronograma do even-
to incluiu a montagem “Gala 
Mova-Se Cultural” e, na noi-
te do último domingo (22), a 
“Cia. Cênica de Dança Mônica 
Alvarenga” levou uma apre-
sentação ao projeto “Emcena 
brasil”.

Ederson Cleiton
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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 BRUNO DIEGO VIEIRA CORDEIRO, em 
virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo 
ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 12.627,65 em 20/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do 
presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no 
pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 
855553109012, firmado em 30 de junho de 2014, garantido por alienação fiduciária, 
registrado sob nº 02, na matrícula nº 57.977, tendo por objeto o imóvel situado na 
RUA LETICIA BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 01, BLOCO 03, MORUMBI, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. 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, 20 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018 (PMP 05560/2018) – reabertura 
Para “aquisição de colchão de solteiro densidade 28 para atender alojamentos de atletas da 
SEMELP”, com entrega dos envelopes até dia 10/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 06770/2018) – reabertura 
Para “aquisição de camisetas”, com entrega dos envelopes até dia 10/05/18 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2018 (PMP 11962/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte coletivo de 
passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer”, com entrega dos envelopes até dia 10/05/18 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
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. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.511, DE 10 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.109, de 11 de abril de 2018:

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de  R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões reais), na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, no Departamento de Serviços Municipais, em função de adequação neste exercício 
referente à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. A classificação orçamentária será:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
2089    Gestão de Modernização do Parque de Iluminação
15.452.0017.3 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros P.Jurídica        R$ 24.000.000,00

Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior correrá por conta de anulação da 
seguinte dotação orçamentária:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
2089 Gestão de Modernização do Parque de Iluminação
15.452.0017.1 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros P.Jurídica(522) R$ 24.000.000,00
Art. 3º.   Fica o Poder Executivo autorizado a promover, mediante Decreto, a anulação da dotação 
orçamentária ou abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, se necessário.
 Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,   10 de abril de 2018

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.514, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.110, de 20 de abril de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
no Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura, em função do 
superávit financeiro apurado em 2017 e adequação de ações neste exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.51   Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura 
2051           Fundo Municipal de Apoio as Políticas Públicas
13 392 0013.3 3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (344)    R$   83.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 
40.857.235,99 e o Passivo Financeiro com o valor de  R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no 
valor de R$ 11.568.383,09.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO 5.515, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.111, de 20 de abril de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$394.250,00 (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), na 
Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, no Departamento de 
Meio Ambiente  referente ao contrato FEHIDRO nº 29/2018 firmado com o Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos, para Plano Diretor de 
Macrodrenagem da área urbana do Município de Pindamonhangaba. A classificação orçamentária 
será:

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA  
12.30   Departamento de Meio Ambiente
2016 Manutenção da Gestão Ambiental
18.541.0005.2 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 394.250,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o contrato 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento de 
Recursos Hídricos.
 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2018.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.516, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.112, de 24 de abril de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º   Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
no Departamento de Assistência à Atenção Especializada, referente à Emenda parlamentar de 
autoria do Deputado Estadual Cássio Navarro, nº 2017.220.016-2 para aquisição de um veículo. A 
classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011         Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.2  4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente              R$   60.000,00

Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse da 
Secretaria da Saúde- FUNDES.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.517, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.115, de 24 de abril de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.703.000,00 (um milhão, setecentos e três mil reais), no Fundo Municipal de 
Assistência Social, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e adequação de ações 
neste exercício, a saber:

15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   FMAS/ Gestão  
1003       Equipamentos em Geral
08 244 0015.5 4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (550)      R$  27.000,00
2072       Gestão da Política de Assistência Social
08 244 0015.5  3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(557) R$  28.000,00

15.20   FMAS/ Proteção Social Básica  
2073      Proteção Social Básica
08 244 0015.5  3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(573) R$ 200.000,00

15.40   FMAS/ Proteção Social Especial Alta Complexidade 
2075      Proteção Social Especial de Alta Complexidade
08 244 0015.5 3.3.50.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (589) R$ 97.000,00

15.50   Fundo Municipal da Criança e Adolescente
2077                    Fundo Municipal da Criança e Adolescente
08 243 0015.3  3.3.50.39 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (595) R$ 493.000,00

15.60   Fundo Municipal do Idoso
1026       Auxílio às Entidades Sociais
08 241 0015.3      4.4.50.42 –  Auxílios (602)                        R$ 548.000,00
2078       Fundo Municipal do Idoso
08 241 0015.3   3.3.50.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(603) R$ 243.000,00
08 241 0015.3     3.3.90.30 –  Material de Consumo (606)             R$   10.000,00
08 241 0015.3 3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (608)R$   57.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 
40.857.235,99 e o Passivo Financeiro com o valor de  R$29.288.852,90, resultando o Superávit no 
valor de R$ 11.568.383,09.
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.518, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.116, de 24 de abril de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, no Departamento de Assistência à Atenção Básica e no Departamento de Assistência à 
Atenção Especializada, referente às Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Federais 
Eduardo Cury, Paulo Teixeira e Tiririca, propostas n.º 12399.130000/1170-05, 12399.130000/1170-
06, 12399.130000/1177-03 e 12399.130000/1177-02, para aquisição de equipamentos e material 
permanente para Unidades de Saúde. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.20   Departamento de Assistência à Atenção Básica
1012      Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.5     4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (353)   R$   
250.000,00

10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011      Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.5     4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (365)   R$   
250.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse do 
Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.

           Dr. Isael Domingues                                        João Carlos Muniz
           Prefeito Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
          Anderson Plínio da Silva Alves -  Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.432, DE  23 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,  no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos da Portaria Geral nº 4.812, de 23 de março de 2017, RESOLVE CESSAR, a pedido, 
a Suspensão do Contrato de Trabalho do servidor municipal Sr. Ricardo Galeas Pereira, a partir 
de 13 de abril de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de abril de 
2018.
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal                               
Fabricio Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de abril de 2018.
Anderson Plinio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.116, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência 
à Atenção Básica e no Departamento de Assistência à Atenção Especializada, referente às 
Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Federais Eduardo Cury, Paulo Teixeira e 
Tiririca, propostas n.º 12399.130000/1170-05, 12399.130000/1170-06, 12399.130000/1177-03 e 
12399.130000/1177-02, para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades de 
Saúde. A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.20   Departamento de Assistência à Atenção Básica
1012      Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.5   4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (353)   R$   250.000,00

10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011      Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.5       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (365)   R$   250.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse do 
Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.
 Dr. Isael Domingues                                              João Carlos Muniz
   Prefeito Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 47/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.115, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, 
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.703.000,00 (um milhão, setecentos e três mil reais), no 
Fundo Municipal de Assistência Social, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e adequação 
de ações neste exercício, a saber:
15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.10   FMAS/ Gestão  
1003       Equipamentos em Geral
08 244 0015.5      4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente (550)      R$  27.000,00
2072       Gestão da Política de Assistência Social
08 244 0015.5      3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(557) R$  28.000,00
15.20   FMAS/ Proteção Social Básica  
2073      Proteção Social Básica
08 244 0015.5     3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(573) R$ 200.000,00
15.40   FMAS/ Proteção Social Especial Alta Complexidade 
2075      Proteção Social Especial de Alta Complexidade
08 244 0015.5     3.3.50.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (589) R$ 97.000,00
15.50   Fundo Municipal da Criança e Adolescente
2077                    Fundo Municipal da Criança e Adolescente
08 243 0015.3      3.3.50.39 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (595)R$ 493.000,00
15.60   Fundo Municipal do Idoso
1026       Auxílio às Entidades Sociais
08 241 0015.3      4.4.50.42 –  Auxílios (602)                                                     R$ 548.000,00
2078       Fundo Municipal do Idoso
08 241 0015.3     3.3.50.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica(603) R$ 243.000,00
08 241 0015.3     3.3.90.30 –  Material de Consumo (606)                                 R$   10.000,00
08 241 0015.3     3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (608)R$   57.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e 
III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99 e o Passivo Financeiro 
com o valor de  R$29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$ 11.568.383,09.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 46/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.114, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Denomina de PAULO ALVES o COI – Centro de Operações Integradas, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado de PAULO ALVES o COI – Centro de Operações Integradas, 
localizado na Praça Dr. Emílio Ribas, nº 112, neste município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 45/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.113, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Denomina de JOSINO FERNANDO MELLO REZENDE o Clube de Xadrez de Pindamonhangaba, 
e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado de JOSINO FERNANDO MELLO REZENDE o Clube de Xadrez de 
Pindamonhangaba, localizado na Praça Melvin Jones, s/n, ao lado do Ginásio de Esportes Manoel 
César Ribeiro – Quadra Coberta.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 44/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.112, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência à Atenção 
Especializada, referente à Emenda parlamentar de autoria do Deputado Estadual Cássio Navarro, 
nº 2017.220.016-2 para aquisição de um veículo. A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011         Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.2   4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente              R$   60.000,00
Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura repasse da 
Secretaria da Saúde- FUNDES.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  24 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 42/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 078/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) YOSHIHIRO TAKEZAWA,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , para que 
efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de 
que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.111, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$394.250,00 (trezentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais), na Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária, no Departamento de Meio Ambiente  referente ao contrato FEHIDRO nº 
29/2018 firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento 
de Recursos Hídricos, para Plano Diretor de Macrodrenagem da área urbana do Município de 
Pindamonhangaba. A classificação orçamentária será:
12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA  
12.30   Departamento de Meio Ambiente
2016 Manutenção da Gestão Ambiental
18.541.0005.2 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 394.250,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o contrato firmado com 
o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 38/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.110, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                    R$ 83.000,00 (oitenta 
e três mil reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no Departamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura, em função do superávit financeiro apurado em 
2017 e adequação de ações neste exercício, a saber:
09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.51   Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico/ Fundo Municipal de Cultura 
2051    Fundo Municipal de Apoio as Políticas Públicas
13 392 0013.3  3.3.90.39 –  Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (344)    R$   83.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, de acordo com o artigo 43, § 1º, 
incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99 e o Passivo 
Financeiro com o valor de  R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$ 11.568.383,09.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  20 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 37/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.109, DE 10 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões 
reais), na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Departamento de Serviços Municipais, em 
função de adequação neste exercício referente à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. 
A classificação orçamentária será:
14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
2089    Gestão de Modernização do Parque de Iluminação
15.452.0017.3    3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros P.Jurídica        R$ 24.000.000,00
Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior correrá por conta de anulação da 
seguinte dotação orçamentária:
14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
14.20   Departamento de Serviços Municipais
2089 Gestão de Modernização do Parque de Iluminação
15.452.0017.1 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros P.Jurídica(522) R$ 24.000.000,00
Art. 3º.   Fica o Poder Executivo autorizado a promover, mediante Decreto, a anulação da dotação 
orçamentária ou abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, se necessário.
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,   10  de abril de 2018

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 32/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.108, DE 09 DE ABRIL DE 2018.
Revoga a Lei n°4593, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre os Programas Educacionais 
Câmara Mirim e Prefeito e Vice-Prefeito Mirins de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 17/2018, de autoria do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas e do 
Vereador Rafael Goffi Moreira)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica revogada a Lei n° 4593, de 26 de abril de 2007, que Dispõe sobre os Programas 
Educacionais Câmara Mirim e Prefeito e Vice-Prefeito Mirim de Pindamonhangaba. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal         
Julio Augusto do Valle - Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.107, DE 06 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias do 
município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 183/2017, de autoria do Vereador Roderley Miotto)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1°  Fica instituído, no âmbito do município de Pindamonhangaba, que todas as agências 
bancárias, que contarem com área de caixas eletrônicos para autoatendimento, deverão 
disponibilizar aos clientes pelo menos um terminal com tela, teclado e leitores de cartão e de código 
de barras em altura reduzida, compatível com a utilização por usuários de cadeiras de roda e 
pessoas com baixa estatura. 
Art. 2° Os bancos alcançados pelo disposto no artigo 1° terão prazo de 180 (cento e oitenta dias), 
contados da publicação desta Lei, para instalar os respectivos terminais em suas agências. 
Art. 3° Às agências bancárias que descumprirem a presente Lei, fica estabelecida a multa no valor 
de 15 (quinze) Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba (UFMP).
Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será de quarenta e cinco UFMPs. 
Art. 4° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária 
própria, suplementada se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2018.

         
  Dr. Isael Domingues                                         Fabrício Augusto Pereira

            Prefeito Municipal                                         Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

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 LPX EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME, DANIEL FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA 
FRANCISCO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços 
indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 173.739, e atendendo ao 
requerimento 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$ 253.582,37 
em 25/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, 
emitida em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fiduciária, registrada sob 
nº 06 na matrícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO 
EUGÊNIO DA SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.405-270. 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, 25 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 081/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE, 
Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110514029000, quadra 08 , lote 0246 , 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 080/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE, s/
nº, Bairro MOMBAÇA ,  inscrito no município sob a sigla SO110514029000, quadra 08 , lote 0246 , 
para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
 

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 079/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) YOSHIHIRO TAKEZAWA,   responsável 
pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, S/NR. Bairro MOMBAÇA 
I , inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , 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



Parceria cultural difunde exibições de 
cinema pela cidade

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2018 Tribuna do Norte 5

specialE

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
“As histórias que os 

livros nos contam duram 
para sempre e o mesmo 
espero das histórias tra-
zidas pelo cinema”, já 
contemplava o cineasta 
português Manoel de Oli-
veira. Com uma disposi-
ção parecida, um grupo 
se prendeu ao anseio de 
expandir a fronteira lírica 
e social da produção fíl-
mica e resolveu fi rmar o 
título “Cine Didun” como 
uma legenda da divulga-
ção popular do cinema 
em Pindamonhangaba. 
Posteriormente, o apoio 
recebido por distribuido-
ras de fi lmes ganhou um 
novo componente, fi rma-
do como a colaboração do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura Municipal 
na realização de apresen-
tações gratuitas em am-
bientes públicos da cida-
de valeparibana.

Partindo do princípio 
de que a arte é, entre ou-
tras profundas defi nições, 
uma atividade de mani-
festação comunicativa, 
a cúpula idealizadora do 
“Cine Didun” valeu-se da 
linguagem audiovisual 
para manifestar e instigar 
o manifesto de um fl uxo 
social gratuito na vivência 

do município. “Para isso, 
pensávamos ser necessá-
rio evitar ‘personalizar’ o 
evento e não realizar as 
sessões em espaços priva-
dos, como residências ou 
estabelecimentos comer-
ciais”, lembra o animador 
cultural do projeto, Ale-
xandre Rocha da Silva.

A “democratização” 
cultural se sustentou 
como a essência da inicia-
tiva diante da realidade 
estrutural das possibili-
dades físicas de projeção 
de fi lmes, conforme con-
textualiza Alex. “O Pala-
cete 10 de Julho, além de 
ser um recinto público 
pouco frequentado, mos-
trava ter um potencial de 
congregar pessoas vindas 
dos lugares mais varia-
dos, por estar localizado 
no centro, próximo aos 
pontos de ônibus, escolas 
e comércio”, presume.

Neste momento, os 
agitadores entraram em 
contato, pessoalmente, 
com a Prefeitura para a 
averiguação do uso do 
Palacete 10 de Julho para 
concretização da difusão. 
O engajamento do empre-
endimento foi um fator 
decisivo para a consolida-
ção da parceria. “O ‘Cine 
de Didun’ mais do que 
fazer projeções, oferece 
fi lmes que não estão no 

O vínculo entre o projeto “Cine Didun” e a 
prefeitura tem apresentado fi lmes ao público local

circuito comercial e pro-
põe debates. Geralmente, 
são fi lmes alternativos e 
documentários, pois é im-
portante conhecer outras 
produções, principalmen-
te, do cinema brasileiro”, 
evidencia Alcemir Palma, 
diretor do Departamento 
de Cultura.

“Os comentários que 
temos recebido são muito 
positivos porque as pes-
soas acabam se familiari-
zando com o audiovisual 

de qualidade”, sinaliza 
Palma, ao mesmo tempo 
em que identifi ca a prepa-
ração especial empregada 
para cada exibição. “Há 
uma curadoria nas ses-
sões para que o público 
possa conhecer quem pro-
duz e dirige o conteúdo 
que tem muito a ver com a 
nossa realidade e ajuda na 
refl exão sobre o dia a dia”.

Esse processo de corre-
lação com a vida cotidiana 
integra parte da linha ar-

tística do cinema e é em-
pregada pelo “Cine Didun” 
com frequência. Há pouco 
tempo, uma apresentação 
do fi lme “Uma Lição de 
Vida” para uma turma da 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) de uma escola 
municipal do bairro Cas-
tolira exemplifi cou o “ca-
samento” da película com 
a realidade dos alunos que 
estão se alfabetizando na 
Terceira Idade.

A expectativa de ambos 

os lados do vínculo se con-
centra no aumento do nú-
mero de espaços públicos 
acolhedores das projeções 
audiovisuais, incluindo 
escolas municipais e esta-
duais de Pindamonhanga-
ba. “Até o momento, o De-
partamento de Cultura tem 
se mostrado muito parceiro 
e interessado no desenvol-
vimento das atividades, o 
que nos facilita em grande 
parte”, salienta o animador 
Alexandre Rocha.

O principal local público que recebe as sessões gratuitas é o Palacete 10 de Julho

A conjuntura das projeções envolve debates sobre o conteúdo dos fi lme

Recentemente, o projeto realizou uma sessão fechada em uma escola municipal do bairro Castolira

Divulgação

Dayane Gomes

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Entre as ilustres visitas 
recebidas pelo povo da  
Pindamonhangaba de 

antigamente, uma delas, ocorri-
da há  132 anos, foi registrada de 
forma bem humorada por um 
cronista da Tribuna do Norte 
(28/3/1886).  O visitante era o 
conselheiro João Alfredo Correa 
de Oliveira, na época presidente 
da Província de São Paulo (go-
vernador de Estado).

Era o dia 20 de março de 1886. 
Pelo telégrafo, a cidade fi cou sa-
bendo que o conselheiro João Al-
fredo estaria em Pindamonhanga-
ba pela manhã. Conta o redator da 
TN que às nove horas os admira-
dores (conservadores) do político 
já estavam na estação à espera do 
expresso que o traria chegando às 
10h20 daquela manhã.

Na estação, o comandante do 
destacamento perfi lou a guarda, 
que era  composta de apenas 
seis homens; as autoridades, 
de acordo com sua importân-
cia,  posicionaram-se à frente da 
plataforma;  o orador que faria a 
saudação  em nome do partido 
limpou a garganta, e estava com 
a coisa sai não sai. A música ia já 
romper os ares quando chegou o 
trem e nada de se avistar o ho-
mem. Um passageiro apareceu 
na porta do carro de 1ª classe e 
todos pensaram que fosse ele.  
O comandante colocou seus sol-
dados em posição. O orador se 
preparou para o discurso.

Nisso surgiu o chefe do trem, 
que não havia sido convidado 
para a festa, e apressou-se em 
explicar que ainda era cedo para 
dar começo à manifestação, pois 
S. Excia. só sairia da capital às 
14h30 em trem especial, só pe-
las 18 horas poderia estar na ci-
dade, informação que poderiam 
verifi car no Correio Paulistano 
daquele dia. 

Aquilo causou insatisfação, 
havia pessoas que ali estavam 
ali desde às 8h30 para ter o pra-
zer de ver o herdeiro da coroa, o 
sucessor de Cotegipe.

Caminhando de volta da esta-
ção naquele sol abrasador, os pin-
damonhangabenses comentavam 
que o homem não deixaria de vir.  
Não precisou nem dizer na cida-
de que o homem não viera, só o 
silêncio glacial que por ali andava 
tornava evidente que não.

Em poucos minutos o povo 
fi cou sabendo que chegaria às 18 
horas.  Às 16h30 já muita gente se 
encaminhava para a estação. Era 
muita vontade de ver o presidente, 
da Província. "Aguentar o sol 
ardente das 16h30 às 18 horas 
para vê-lo ter o prazer de pisar em 
Pindamonhangaba".

Faltavam 10 minutos para as 
18 horas quando o comandante 
perfi lou seus soldados. A popu-
lação se estendeu novamente 
pela plataforma e repetiu-se em 
todas as suas partes a cena da-
quela manhã.

Mas deu 18, 18h10 e nada. 
“Teria ocorrido alguma desgra-
ça! Será possível! será possível”, 
pensavam inconformados. Foi 
aí que o chefe da estação, vendo 
a afl ição que comprimia aquela 
gente, anunciou que era cedo 
demais para ele chegar, pois 
ainda estava em Jacareí. 

“Esperaremos até o amanhe-
cer. Muito mais do que isso. Ele 
merece. Sim senhor! Sim se-
nhor!”, foi a voz geral. E lá fi ca-
ram alegremente, pelo simples 
prazer de vê-lo”.

A visita do presidente da Província  
"Eram 21 horas! 

A cidade estava agi-
tada. De repente 
ouviu-se a locomo-
tiva... É ele, é ele, 
murmurei”, conta o 
redator da Tribuna 
acrescentando, “e o 
eco ao longe respon-
deu: ‘é ele’”. 

E o trem imperial 
chegou trazendo o 
conselheiro João Al-
fredo e sua comiti-
va. A música atroou 
pelos ares com uma 
marcha brilhante, e 
logo atrás da músi-
ca uma imensida-
de de foguetes. O 
homem estava em 
Pindamonhangaba. 
Todos querendo vê
-lo correram para a 
porta dianteira, por 
onde, naturalmente 
deveria saltar, mas 
o conselheiro, co-
modista como nin-
guém, desde que 
percebeu que era 
impossível rasgar aquela massa 
de povo, procurou sair pela por-
ta traseira. O povo, porém des-
cobriu a estratégia e só a muito 
custo ele pode saltar fora.

Estava com muita pressa. 
Deixou-se para depois os cum-
primentos mais solenes. “E o 
discurso lá ficou, morto antes 
de nascer... mortus est pintus 
in casca”, ressaltou com certa 
ironia o representante da im-
prensa.

Embarcou então João Alfre-
do em uma carruagem que ali 
se encontrava, prevenindo que 
no fi m de duas horas estaria se-
guindo para Guaratinguetá.

Em menos de 20 minutos ti-
nha percorrido toda a cidade, a 
igreja matriz, a cadeia e a casa 
da câmara, dirigindo então para 
o jardim público localizado às 
margens do Paraíba (Bosque da 
Princesa). Mas o jardim estava 
fechado àquela hora da noite. 
Toca a procurar o porteiro da-
quele histórico logradouro. 

Restavam apenas 10 minu-
tos de visita quando fi nalmen-
te o conselheiro pode  adentrar 
o jardim e “em cinco minutos 
tudo estava visto e revisto, per-
feitamente conhecido”, e disse 
então o ilustre visitante: “Ago-
ra, meus amigos, a galope para 
estação. E em furiosa carreira 
lá se foi, dando por encerrada a 
sua visita, o dever cumprido de 
estadista”.  

Finalizando sua crônica so-
bre a visita tão aguardada pe-
los pindamonhangabenses,  o 
cronista ainda conta que “muita 
gente fi cou sinceramente en-
tristecida, mas não era de se es-
tranhar, porque (esclarecia em 
irônica quadrinha):

Tudo no mundo fenece
a pobre desgraça minora,
só quem não ama não sente
quando seu bem vai-se embora”

Deste fato histórico e muito 
curioso ocorrido na Pinda an-
tiga fi ca a dúvida, a população 
teria realmente vivido tais mo-
mentos de idolatria por um es-
tadista ?!! ou teria o jornalista 
da Tribuna exagerado na dose 
de ironia ao registrar a passa-
gem do mesmo  pelas terras da 
Princesa do Norte?!!...

 JOÃO ALFREDO CORRÊA DE OLIVEIRA

TRT6

Nasceu no dia 12 de dezembro de 1835,  
na Ilha de Itamaracá, Pernambuco. Filho 
de Manoel Corrêa d’Oliveira Andrade, 
tenente-coronel da Guarda Nacional, e de 
Joana Bezerra de Andrade. Era o segundo 
fi lho de 14 irmãos, teve na infância uma 
preocupação constante com a vida política 
e com os estudos.  

Precoce, aos 20 anos, foi eleito 
deputado mas não tomou posse no cargo 
por não possuir idade legal. Formou-
se em Direito, aos 21 anos, em 1858, na 
Faculdade de Direito do Recife. 

Destacou-se tanto como político, 
como administrador. Foi deputado 
pela Assembléia Provincial (1858, e em 
1876, presidente), deputado pela 
Assembléia Geral do Império 
(1860, 1868, 1876), conselheiro 
de Estado (1887) e senador 
do Império (1877 a 1889). 
Como administrador 
presidiu a Província do 
Pará (dezembro de 1869 a 
abril de 1870), foi ministro 
do Império (1870 a 1875), 
presidente da Província 
de São Paulo (agosto 
de1885 a abril de 1886), 
diretor da Faculdade de 
Direito do Recife (1876 a 
1887), ministro da Fazenda, 
presidente do Conselho e 
presidente do Banco do 
Brasil, no governo 
Hermes da Fonseca 
(abril de 1912 
a novembro de 
1914). 

Além 
dos dotes 
políticos e 
administrativos, tinha grandes 
preocupações culturais e interesse pela 
educação. No Rio de Janeiro, fundou 
uma escola de Aprendizes Marinheiros, 
criou a Faculdade de Medicina, a de 
Direito e a Escola Central, chamada 
de Escola Politécnica.  Protegeu os 
artistas, especialmente pintores como 
Pedro Américo e Vitor Meirelles, aos 
quais encomendou os quadros Avaí e 
Guararapes, respectivamente.

Foi autor de várias outras iniciativas 
importantes para o País, como a criação 
do ensino popular noturno, do ensino 
profi ssionalizante e da obrigação do 
registro de casamento e óbito.

Grande estadista brasileiro do Segundo 
Reinado, o seu nome está ligado ao 
processo de abolição da escravatura: 
como ministro do Império do Gabinete 
Rio Branco, que promulgou a Lei do 
Ventre Livre (28 de setembro de 1871) 
e como presidente do Gabinete de 10 de 
Março, promulgou, ao lado da Princesa 
Isabel, a Lei Áurea (13 de maio de 1888), 
extinguindo a escravidão no Brasil.

A sua atividade intelectual foi 
prejudicada pela prioridade que sempre 
deu à atividade política. Escreveu os 
seguintes trabalhos, reunidos no livro 
Minha meninice & outros ensaios, 
publicado pela http://www.fundaj.gov.

br/docs/publi/ema.htmlEditora 
Massangana, da Fundação 

Joaquim Nabuco, em 
1988, na série Abolição: 
Minha meninice; 
Memórias políticas; O 
Barão de Goiana e sua 
época genealógica; 
Depoimento para a 
história da abolição e 
O Imperador: poder 

pessoal. 
Monarquista 

convicto, com a 
proclamação da 

República retirou-se da 
vida pública.

Morreu no dia 6 de março 
de 1919, no Rio de Janeiro, sendo 

enterrado no cemitério São João 
Batista, na presença de altas 

autoridades, inclusive 
ministros de 

Estado. O caixão 
foi conduzido 
em certo trecho 

por membros da Irmandade do Rosário, 
à qual pertencia, e depois por ex-escravos 
libertos.
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Fundaj, Ed. Massangana, 1988.

OLIVEIRA, João Alfredo Corrêa de. 
Minha meninice & outros ensaios. Recife: 
Fundaj, Ed. Massangana, 1988. 

SILVA, Jorge Fernandes da. Vidas que 
não morrem. Recife: Departamento de 
Cultura, 1982. p. 235-236.

Aspecto da Pindamonhangaba do século XIX (atual rua Deputado Claro Cesar)
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