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Município promove parcelamento 
de débitos em até 60 vezes

As pessoas que possuem débitos de IPTU, ISSQN, alvará, taxas ou multas inscritas na dívida ati-
va com a Prefeitura podem parcelar o montante em até 60 vezes. Para solicitar o parcelamento, 
basta procurar a praça de atendimento da Prefeitura ou da Subprefeitura de Moreira Cesar.
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Divulgação

Atualmente, a dívida ativa está 
em R$ 98 milhões, sendo 50% 
proveniente do IPTU e o restante de 
outros tributos e taxas

PROJETO “VIVER 
BEM” LANÇA 
OFICINAS GRATUITAS 
NOS BAIRROS

 
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba dá início nos dias 3 e 
4 de julho as inscrições para o 
projeto “Viver Bem”, com ofi ci-
nas gratuitas de artesanato si-
multaneamente em 30 centros 
comunitários da cidade. 



Depois de anos a fi o 
dedicados à devastação 
capilar, o tempo rege-
nerou-se e interrom-
peu o prolongamento 
da minha testa. Os fi os 
sobreviventes, levo-os 
para aparos periódicos 
em barbearia no centro 
da cidade onde encon-
trei, sábado passado, o 
general numa das ca-
deiras, à espera da te-
soura.

- Só as pontas, sol-
dado. Desobedeça-me 
e irá apodrecer no xa-
drez!

O general, de setenta 
e muitos anos, não era 
e jamais fora general. 
O apelido originara-
se de seu maior sonho: 
servir à Pátria. Quando 
a fatídica dispensa ar-
rancou seus dois únicos 
parafusos da cabeça, 
passou a nominar-se 
pelas patentes do Exér-
cito, até atingir a mais 
alta graduação.

Estranhamente, na-

quele sábado, não ha-
via espelhos na barbe-
aria. Inquiri o motivo. 
Sem maiores explica-
ções, disseram-me que 
assim que o general 
fosse embora, seriam 
recolocados.

I n v a r i a v e l m e n t e , 
toda vez que o general 
se ajeitava na cadeira, 
dormia. Era o momen-
to em que a tesoura ini-
ciava o corte de cabelo. 
Cabelo? Qual cabelo? O 
general, careca de nor-
te a sul, de leste a oes-
te, usava peruca. Foi a 
família que orientou: 
“Para não enfurecê-lo, 
cortem apenas milíme-
tros das pontas dos fi os 
postiços”. Naquele dia, 
entretanto, em vez do 
corte, decidiram inovar. 

Ao despertar, o gene-
ral levantou-se, retirou 
alguns reais do bolso e, 
antes de pagar, exigiu:

- Quero um espelho.
- Infelizmente, ge-

neral, todos os nossos 

espelhos foram que-
brados pela mulher en-
ciumada de um cliente. 
Providenciaremos as 
reposições.

- Sendo assim, paga-
rei somente depois de 
avaliar o trabalho. 

E saiu. 
Horas depois, reapa-

receu enfurecido, com 
revólver em punho.

- Estão pensando 
que sou palhaço? Quem 
foi o engraçadinho?

O proprietário da 
barbearia interveio:

- Calma, general. 
Abaixe essa arma, pe-
lamor de Deus!

- Pelamor de Deus, 
digo eu! Quem foi o en-
graçadinho que colo-
cou essa peruca verde e 
amarela na minha ca-
beça?

- General, é Copa do 
Mundo. Salve a sele-
ção! Gol! Brasil!

- Detesto futebol! Se 
ninguém assumir a au-
toria, vou descarregar 
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essa belezinha em vo-
cês.

Nervosamente, o ra-
paz levantou a mão.

- Fui eu.
O coronel aproxi-

mou-se do réu confesso, 
colocou o cano do re-
vólver na cabeça dele e 
disse:

- Perdeu o juízo, sol-
dado? Corrija imediata-
mente o que fez!

- Corrigir? Como?
O general curvou-se 

e cochichou no ouvido 
do rapaz:

- Me trazendo outra 
peruca. Cor de rosa, por 
favor.

Divulgação

"Pega-Tudo" continua com ações na próxima semana 
COLABOROU COM TEXTO: 

BRUNA SILVA
*** 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, dá 
prosseguimento na pró-
xima semana às ações 
do "Pega-Tudo" nos se-
guintes bairros: Parque 
Ipê, São Judas, Santa 
Luzia e Castolira. Já a 
equipe da Subprefei-
tura de Moreira César 
continuará com o "Pe-

ga-Tudo" no Feital até a 
quinta-feira (28).

Para a efi cácia do “Pe-
ga-Tudo” é fundamental 
a participação da popu-
lação, pois as equipes da 
Prefeitura e Subprefeitu-
ra não entram nas áreas 
internas das residências. 
Durante a ação não são re-
colhidos lixos eletrônicos 
como lâmpada, pilhas ou 
lixo orgânico. Deste modo, 
o morador deve depositar 
o lixo e entulho nas calça-
das 24 horas antes da ação 

das equipes. Caminhão, 
retroescavadeira e 
funcionários fazem re-
colhimento deste ma-
terial, e outras equipes 
acompanham o servi-
ço realizando capina e 
varrição da região.

As solicitações de var-
rição e capina possuem 
cronograma estabelecido, 
mas os moradores podem 
pedir que a ação seja re-
alizada 3644-5206 e, em 
Moreira César, telefone 
3641-1116.

"Super MEI" promove curso 
gratuito para manicures

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
As inscrições para o 

curso gratuito do progra-
ma "Super MEI "de unhas 
artísticas já estão abertas 
e seguem até 25 de junho. 
O programa é uma realiza-
ção do Sebrae em parceria 
com Senai Pindamonhan-
gaba e apoio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura, 
Sincomércio - Sindicato do 
Comércio e Acip - Associa-
ção Comercial e Industrial.

O curso inicia no dia 2 de 
julho com previsão de térmi-
no no dia 24 de julho, com 
horário das 14 às 18 horas.  

O objetivo é capacitar o 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) ou potencial 
empresário, dando opor-
tunidade de agregar valor 
à sua empresa, aprimorar 
seus conhecimentos téc-
nicos e de gestão, ensinar 
a aumentar suas vendas e 
diversifi car seus produtos, 
além de receber orienta-
ções sobre linhas de crédi-
to e aplicativos de gestão.

É importante ressaltar 
que as vagas são limita-
das. As inscrições vão até 
a próxima segunda-feira 
(25), e podem ser reali-
zadas na sala do Sebrae 
Aqui, no prédio do PAT, 
pelo telefone 3642-9744.

A milenar cultura 
do circo      

Entre os eventos programados para 
acontecer na cidade neste fi m de 

semana está a estreia do Circo Odscea - “Um 
trampolim para a cidadania”, no bairro 
Araretama. 

Com a denominação Organização 
para o Desenvolvimento Social, Cultural 
e Econômico Associados, o grupo segue o 
conceito de oferecer atividades que utilizam o 
espaço lúdico do circo de forma pedagógica, 
desenvolvendo a cidadania dos participantes. 

A proposta dos idealizadores é ensinar 
a história do circo, buscando preservar 
memórias, além de oferecer a comunidade 
acesso à cultura de qualidade, gratuitamente.

O Circo Odscea tem o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e do Fundo Social 
de Solidariedade e, entre as atrações há 
mágico, palhaço, e muita diversão para a 
criançada. 
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Prefeitura adianta primeira parcela 
do 13° salário para 29 de junho

Termina Campanha de 
Vacinação contra a Gripe

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

***
 a Prefeitura de Pin-

damonhangaba anteci-
pará a primeira parcela 
do 13° salário a partir da 
próxima semana, bene-
ficiando cerca de 3,6 mil 
servidores públicos.

será utilizado o valor 
de aproximadamente 
R$ 5,6 milhões de ver-
ba própria da prefeitu-
ra para o pagamento da 
antecipação aos funcio-
nários. esse valor será 

depositado dia 29 de ju-
nho.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
fazenda e orçamento, 
essa verba própria foi 
possível graças à eco-
nomia que a Prefeitura 
vem realizando, o que 
resultou no pagamento 
dos servidores.

"isso é resultado de 
um trabalho intenso da 
equipe de finanças pra 
manter as contas da pre-
feitura em dia e honrar 
os pagamentos, sobretu-

do dos servidores”, co-
mentou o secretário da 
fazenda e orçamento, 
João Carlos muniz.

o secretário de ad-
ministração fabrício 
augusto Pereira ressal-
ta a importância deste 
valor ser injetado no co-
mércio local, aquecendo 
a economia da cidade. 
“nos esforçamos ao má-
ximo para liberar este 
benefício aos servidores 
e isso refletirá positiva-
mente na economia mu-
nicipal”, afirmou.

Colaborou Com o texto: 
bruna silva

*** 
a secretaria de saúde 

de Pindamonhangaba en-
cerra nesta quinta-feira 
(21) a Campanha de vaci-
nação contra a Influenza 
H1n1 (gripe).

a vacina está disponi-
bilizada em cinco pontos: 
Ciaf, araretama ii, Cisas, Ci-
dade nova e terra dos ipês, 
dentro do horário de atendi-
mento: das 8 às 11h30 e das 
13 às 16 horas.

Pindamonhangaba al-
cançou até o momento 
84,2% do público-alvo, tota-
lizando 27.112  mil pessoas.

segundo o diretor do 
Departamento de Prote-
ção aos riscos e agravos 
à saúde da Prefeitura, 
rafael lamana, a campa-
nha vem para fomentar a 
cobertura vacinal para as 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade, 
gestantes, mulheres que 
deram à luz recentemen-
te, professores, idosos, in-
dígenas, trabalhadores da 
área da saúde e pacientes 
com comorbidades.

De acordo com a vigi-
lância epidemiológica, a 
vacinação em Pindamo-
nhangaba continua foca-
da no público alvo para 

que consiga bater a meta 
estabelecida que é de 32 
mil pessoas imunizadas. 
outro fator que chama a 
atenção da secretaria de 
saúde de Pinda é a baixa 
adesão de crianças meno-
res de 5 anos e gestantes.

“se conseguirmos ba-
ter a meta estabelecida, 
vamos disponibilizar a 
vacinação para crianças 
de 5 a 9 anos e também 
para idosos de 50 a 59 
anos. Porém, só teremos 
certeza desta informação, 
na segunda-feira, quando 
fizermos um novo balan-
ço da campanha”, ressalta 
lamana.

Divulgação
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Município promove parcelamento 
de débitos em até 60 vezes

s pessoas que possuem 
débitos de iPtu, issQn, 
alvará, taxas ou multas 
inscritas na dívida ativa 
com a Prefeitura podem 
parcelar o montante em 
até 60 vezes, com parce-
las mínimas de 50% do 
valor da ufmP - unida-
de fiscal do município de 
Pindamonhangaba - para 
pessoa física (r$ 45,08) 
e uma ufmP (r$ 90,18) 
para pessoa jurídica.

Para solicitar o parce-
lamento, basta procurar a 
praça de atendimento da 
Prefeitura ou da subpre-
feitura de moreira Cesar.

atualmente, a dívida 
ativa está em r$ 98 mi-
lhões, sendo 50% prove-
niente do iPtu - imposto 
Predial territorial e ur-
bano - e o restante entre 
outros tributos, dentre 
eles issQn, alvarás e 
taxas. são cerca de 30 
mil contribuintes com 
débitos inscritos em di-
vida ativa, e alguns pos-
suem mais de um proces-

so em execução fiscal .
De acordo com infor-

mações do Departamento 
de receitas e fiscalização 
fazendária da Prefeitura, 
o município está elabo-
rando convênios com car-
tórios de protestos para 
mais um mecanismo de 
cobrança da dívida ativa. 
É importante lembrar que 
a Prefeitura já faz a co-
brança preliminarmente 
de forma administrativa, 
através de notificação .

a cobrança da dívida 
ativa também ocorre com 
execução fiscal e poste-
riormente haverá penhora 
de bens, bloqueio de con-
ta bancária e inclusão do 
inadimplente em órgãos 
de proteção ao crédito, 
ocasionado a negativação 
do nome.

"Por tudo isso, é im-
portante que as pessoas fi-
quem atentas, tanto as que 
possuem dívidas com iPtu, 
as que abriram empresas e 
possuem débitos ou as que 
deixaram de pagar taxas", 

ressalta o diretor de recei-
tas e fiscalização fazendá-
ria, vicente Corrêa.

ele explicou que o par-
celamento em até 60 ve-

zes vai facilitar a quitação 
do débito. "É uma forma 
branda de uma cobran-
ça devidamente legal por 
parte do município e com 

um valor de parcela que 
não é elevado - r$ 45,09 
para pessoa física e r$ 
90,18 para jurídica. Com 
isso, acreditamos que gran-

de parte das pessoas que 
possuam processos cadas-
trados na dívida ativa devam 
optar pelo parcelamento", 
finalizou Vicente Corrêa.

Divulgação



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 21 e 22 de junho de 2018

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Pindamo-
nhangaba confi rmou nesta se-
gunda-feira, dia 18 de junho, 
durante a 21ª Sessão Ordiná-
ria, a aprovação dos dois Pro-
jetos de Lei que determinam 
a majoração dos salários dos 
servidores municipais de Pin-
damonhangaba. O índice pro-
posto pelo Poder Executivo e 
pela Mesa Diretora da Câmara 
foi de 2,07%. Os projetos fo-
ram aprovados por 7 a 3, com 
os votos contrários dos vere-
adores Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB), Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pipas (PR) e 
Jorge Pereira Alves – Jorge da 
Farmácia (PR).

Os dois Projetos de Lei fo-
ram discutidos e votados en-
globadamente. O primeiro – 
PL nº 76/2018 – é de autoria 
do Poder Executivo e atualizou 
os salários dos servidores de 
carreira, excluindo os comis-
sionados e demais cargos em 
comissão. Segundo a Prefeitu-
ra, “o reajuste previsto está de 
acordo com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal n°. 01/2000, 
inciso III do art.19, alínea b e 
inciso III do art. 20 e art. 71, 
sendo que os recursos para co-
bertura das obrigações serão 
obtidos através de dotações 
próprias do orçamento vigen-
te”. O Prefeito esclareceu que 
“em face da crise que assola a 
economia do País e refl ete di-
retamente nas fi nanças públi-
cas com acentuada queda das 
receitas do Município, o índice 
proposto é refl exo do acompa-
nhamento diário das despesas/
receitas fi nanceiras, não extra-
polando os limites impostos 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal”.

O segundo projeto – PL 
nº 71/2018 – é de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara de 
Pindamonhangaba e realinha 
os vencimentos dos servidores 
da Casa no mesmo índice da 
Prefeitura, ou seja, 2,07%. Os 
integrantes da Mesa Direto-
ra salientaram que “a Câmara 
acompanha o mesmo índice 
para revisão dos salários dos 
servidores da Câmara de Pin-
damonhangaba, como medida 
justa e necessária ao seu qua-
dro de colaboradores”. Nos 
dois Projetos de Lei, a majora-
ção será retroativa a 1º de maio 
de 2018.

Ordem do Dia
Na Ordem do Dia da ses-

são ordinária, outros dois Pro-
jetos de Lei estavam listados 
para apreciação do plenário. 

Por 7 votos a 3, Vereadores garantem 
aprovação do aumento de 2,07% para salários 

dos servidores de Pindamonhangaba
Em mais de 4 horas de sessão, vereadores também debateram a manutenção das estradas 
rurais e a intervenção na administração da OS que gerencia o Pronto Socorro Municipal

O Projeto de Lei n° 43/2018, 
do Poder Executivo, que “Alte-
ra dispositivo da Lei n° 3.966, 
de 28 de novembro de 2002, 
que institui e regulamenta as 
Gratuidades e Descontos no 
Transporte Coletivo de Pas-
sageiros no Município de Pin-
damonhangaba” recebeu uma 
Emenda do vereador Rafael 
Goffi  Moreira (PSDB) e desta 
forma foi adiado por tempo in-
determinado.

Logo em seguida, o ple-
nário apreciou e deliberou a 
votação do Projeto de Lei n° 
70/2018, do Poder Executivo, 
que “Altera a Lei n° 6.069, de 
23 de novembro de 2017, que 
autoriza o município de Pinda-
monhangaba a contratar com 
a Desenvolve SP – Agências 
de Fomento do Estado de São 
Paulo - operações de crédito 
com outorga de garantia”. Por 
unanimidade, o projeto foi 
aprovado.

Com a confi rmação da 
aprovação do Projeto, o Che-
fe do Executivo de Pindamo-
nhangaba está autorizado a 
celebrar com a DESENVOLVE 
SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo, opera-
ções de crédito até o montante 
de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais), desti-
nadas a aquisição de veícu-
los para a frota municipal no 
âmbito da Linha Frota Nova 
Municípios. Em mensagem en-
viada ao Legislativo de Pinda-
monhangaba, o Executivo en-
fatiza que “o presente projeto 
propõe a retifi cação do art. 1° 
da Lei 6.069/2017, onde cons-
tou o valor de R$216.000,00 
(duzentos e dezesseis mil reais) 
sendo que o valor a operação de 
crédito é de até R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil re-
ais), limite de crédito disponi-
bilizado para o Município e vi-
sando atender às exigências do 
Programa do Desenvolve SP”.

Estradas Rurais
Durante a sessão ordinária 

e por meio do Requerimento 
nº 1.372/2018 de autoria do 
vereador Osvaldo Macedo Ne-
grão – Professor Osvaldo (PR), 
o Coordenador Regional da 
Zona Leste da Prefeitura, José 
Fernandes de Oliveira Barbo-
sa usou a tribuna para debater 
com os vereadores. Cobrado 
enfaticamente pelos vereado-
res Professor Osvaldo, Ronal-
do Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR), Roderley Miotto 
(PSDB) e Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB) sobre as condições pre-
cárias, cronograma de obras de 
manutenção e os problemas 
cruciais das estradas rurais de 
Pindamonhangaba, Fernando 
Barbosa explicou que “o muni-
cípio possui um número redu-
zido de máquinas e caminhões 
para executar os serviços e que 
os problemas com o maquiná-
rio é constante”. Os vereadores 
questionaram, ainda, sobre a 
iluminação das estradas – em 
especial do bairro das Oliveiras 
- e a manutenção das pontes 
das estradas rurais que deixam 
os moradores preocupados. 
Barbosa informou que todas 
essas demandas já foram re-

passadas ao Secretário Josué 
Bondióli para que os reparos 
sejam feitos.

ABBC
Ainda nesta sessão ordi-

nária, por intermédio do Re-
querimento nº 1.434/2018, do 
vereador Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB), a Câmara de Pinda-
monhangaba recebeu os repre-
sentantes da ABBC (Associa-
ção Brasileira de Benefi cência 
Comunitária), Edson Dias Jú-
nior – ex-Gestor Administrati-
vo da entidade e Edu Monteiro 
Júnior – Diretor Jurídico da 
OS. Após 4 convites para eles 
participassem da sessão, os 
dirigentes compareceram à 
Casa para dialogar com os ve-
readores sobre diversas ques-
tões, entre elas, a intervenção 
no Pronto Socorro Municipal 
e a gestão da ABBC no Pronto 
Socorro Municipal de Pinda-
monhangaba.

Após ter justifi cado as au-
sências em sessões anteriores 
e ter explicado as diferenças 
técnicas, administrativas e 
operacionais entre Organiza-
ção Social (OS) e empresas de 
prestação de serviços, Edson 
Júnior frisou que o principal 
problema do contrato com a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba é o “desequilíbrio fi nanceiro 
do atual contrato”. “Quando 
você necessita gastar mais do 
que a empresa recebe para 
prestar essa gestão, há um fator 
gerador de desequilíbrio. A OS 
não tem outro tipo de receita. 
Se entra 1,5 milhão de reais na 
conta e a empresa tem 1,8 mi-
lhão de contas a pagar, alguém 
vai fi car sem receber”, explicou 
o dirigente. Questionado pelos 
parlamentares sobre o motivo 
desse desequilíbrio fi nanceiro, 
o dirigente da ABBC disse que 
houve uma discrepância entre 
o que foi apresentado na “visita 
técnica” que antecedeu o con-
trato e a realidade que foi en-

José Fernandes de Oliveira 
Barbosa, conhecido Fernando 
Barbosa - Coordenador  
Regional da  Zona Leste TRIBUNA LIVRE

A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

contrada no momento em que 
a ABBC assumiu a gestão do PS 
da cidade.

Segundo Edson Júnior, as 
metas qualitativas e quanti-
tativas do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba estão todas 
acima da média a empresa ofe-
rece o atendimento humaniza-
do preconizado pelo Executivo. 
O ex-gestor da ABBC também 
criticou o Executivo que não 
deu respostas aos diversos ofí-
cios que foram encaminhados à 
Prefeitura. Ele apresentou da-
dos e entregou uma pasta com 
documentos ofi ciais da ABBC 
para mostrar como foi a relação 
entre a OS e o Município du-
rante a vigência deste contrato. 
Quanto a ação movida pela OS 
contra a Prefeitura que está na 
Justiça de Pindamonhangaba 
no valor aproximado e R$ 6,9 

milhões, Edson Júnior disse 
que “os valores foram apurados 
ao longo de todo o contrato em 
vigência e que aguarda a deci-
são da Justiça”.

Secretária de Saúde
Na sequência dos trabalhos 

e por meio dos Requerimentos 
nº 1.383/2018, do vereador 
Roderley Miotto Rodrigues 
(PSDB) e nº 1.432/2018, do 
vereador Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB), a Secretária de Saúde 
e Assistência Social, Valéria 
dos Santos esteve na Câmara 
para prestar esclarecimentos 
sobre os termos do Decreto n°. 
5.333 de 05 de junho de 2018, 
através do qual a Prefeitura de 
Pindamonhangaba realizou a 
intervenção no Pronto Socorro 
Municipal.

Valéria dos Santos iniciou 
seu pronunciamento explican-
do que a intervenção da Pre-
feitura foi feita na gestão do 
Pronto Socorro, ou seja, na ad-
ministração da ABBC. “Nosso 
objetivo é garantir o bem-estar 
dos funcionários que estão lá no 

Pronto Socorro para que conti-
nuem atuando de forma digna 
e atendam bem a nossa popula-
ção”, salientou. Na questão téc-
nica e jurídica da intervenção, 
Valéria dos Santos observou 
que “é um assunto muito espe-
cífi co e que o correto seria que 
o Secretário de Assuntos Jurí-
dicos viesse a esta Casa para 
esclarecer melhor os senhores 
vereadores e a senhora vere-
adora”. Sobre a legalidade da 
intervenção, Valeria disse acre-
ditar que está tudo dentro da 
lei, pois a Justiça entendeu que 
a intervenção é legal e já deu 
parecer favorável a pedido da 
Prefeitura. A respeito do “dese-
quilíbrio fi nanceiro do contrato 
vigente” citado pelos dirigentes 
da ABBC, Valéria rebateu afi r-
mando que “o contrato só pode 
ter ajustes fi nanceiros após 12 
meses e eles (ABBC) tinham 
pleno conhecimento de todas 
as informações para adminis-
trar o PS Municipal”.

Ela lembrou que todas as 
ações feitas pela Secretaria 
de Saúde foram pautas uni-
camente no atendimento às 
necessidades da comunidade. 
“Aproveito para agradecer ex-
clusivamente aos funcionários 
da ABBC que souberam, com 
dignidade e zelo, desenvolver 
um trabalho efi caz e humano 
no atendimento à população”, 
enfatizou Valéria.

Concluindo, a Secretaria 
disse que hoje os salários estão 
quitados e não faltam medi-
camentos, materiais e demais 
itens para que todos sejam 
atendidos em nosso PS.”Nos-
sa principal missão com essa 
intervenção é garantir a conti-
nuidade de todos os serviços do 
PS de Pindamonhangaba e esta 
secretária tem muita preocu-
pação com o dinheiro público”, 
fi nalizou.

Edson Dias Júnior - Ex-
Gestor Adm. da ABBC

Va l é r i a  d o s  S a n t o s  - 
S e c r e t á r i a  d e  S a ú d e
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Circo social estreia no Araretama
Colaborou Com o texto: 

Jennifer Gonçalves
***

o Circo odscea (orga-
nização para o Desenvol-
vimento social, Cultural 
e econômico associados) 
estreia no aratetama nes-
te fim de semana, dia 22, 
23 e 24, e apresentará 
atrações gratuita para as 
crianças.

a primeira sessão acon-
tece na sexta-feira (22) às 
20h30, já sábado (23) e 
domingo (24), o show será 
às 18h30 e 20h30. Entre 
as atrações estão persona-
gens vivos, mágico, palha-
ço, e muita diversão para a 
criançada.

o conceito de circo so-
cial se baseia em ativida-
des que utilizam o espaço 
lúdico do circo de forma 
pedagógica, desenvolven-
do a cidadania dos partici-
pantes. além de ensinar a 
história do circo buscando 
preservar memórias e ofe-
recer a comunidade aces-
so à cultura de qualidade, 
gratuitamente.

“nós utilizamos a mile-
nar cultura do circo para 
desenvolver a cidadania. 
Pretendemos oferecer ofi-
cinas e cursos profissiona-
lizantes de mágico, palha-
ço e monitor de festas, e 
futuramente o espectador 
poderá virar o espetácu-
lo”, afirma o presidente da 
Odscea, Lauro Jacob.

Além das oficinas e 
cursos, lauro explica que 
o circo tem toda a estrutu-
ra e documentação neces-
sárias para se tornar iti-
nerante, sendo necessário 
apenas o apoio de pessoas 

Museu recebe "Grupo Muzenza" de capoeira
Colaborou Com o 

texto: bruna Silva
***

 Cerca de 20 capo-
eiristas de variadas 
idades participaram 
do momento cultu-
ral e workshop com os 
mestres "Sabiá" e "bus-
ca longe". a visita do 
"Grupo muzenza" con-
tou também com um 
tour acompanhado pelo 
coordenador do museu, 
José Caramez.

De acordo com a 
organização do even-
to, este tipo de inter-
câmbio de conheci-
mento é fundamental 
para que a cultura 
seja difundida.

Divulgação

Divulgação

que acreditem nesta ideia.
“eu acredito que o circo 

é uma forma de entreteni-
mento saudável, seguro 
e extremamente popular. 
ele ensina superação, 
pois todas as pessoas que 
estão se apresentando es-
tão se superando a todo 
momento. não podemos 
deixar essa cultura mor-
rer, principalmente a do 
circo tradicional. além 
disso buscamos apresen-
tar mensagens positivas 
para as crianças, baseado 
em princípios cristãos”, 
comenta.

Contando já com 2 anos 

e meio de  existência a or-
ganização (odscea), desde 
a sua criação vem promo-
vendo diversos projetos 
sociais no bairro Arareta-
ma, como a feira social e 
o Repórter Solidário.

o Circo social odscea 
“um trampolim para a ci-
dadania” tem o apoio da 
Prefeitura  de Pindamo-
nhangaba e do Fundo So-
cial de solidariedade.

o circo tem capacidade 
para 120 lugares e está lo-
calizado ao lado do Posto 

2 no Araretama. Lem-
brando que todas as cinco 

sessões serão gratuitas.

Divulgação

Prefeitura lança projeto 
"Viver Bem" com oficinas 
gratuitas nos bairros

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba dá início as 
inscrições para o projeto 
"Viver Bem", com ofici-
nas gratuitas de artesana-
to simultaneamente em 
30 centros comunitários 
da cidade. além dessas 
oficinas, o projeto estará 
no residencial bem viver, 
com uma programação di-
ferenciada, em uma tenda 
montada ao lado da ubs.

No total, mais de 1.000 
pessoas serão beneficiadas 
inicialmente por este pro-
jeto, sendo mais de 400 no 
Bem Viver e 600 soman-
do as vagas oferecidas nos 
centros comunitários.

o viver bem é uma re-
alização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de De-
senvolvimento econômico 
e Departamento de turis-
mo, com parceria com o 
fundo social de solidarie-
dade.

De acordo com a or-
ganização do projeto, as 
ações estão apenas come-
çando. "a parceria com o 

fundo social de solida-
riedade fortalece essa ini-
ciativa, que está no Bem 
Viver e também em di-
versos bairros da cidade, 
por meio dos cursos nos 
centros comunitários. Es-
tamos iniciando agora o 
projeto, mas nossa inten-
ção é beneficiar ainda mais 
pessoas, levando o viver 
bem para mais regiões do 
município", explica a chefe 
do Departamento de tu-
rismo, Gislene Cardoso.  

Para o prefeito isael 
Domingues, a iniciativa 
é uma maneira de levar 
para a população opções 
em lazer e qualificação. 
"Iniciamos o projeto no 
bem viver com a inten-
ção de acolher os novos 
moradores com diversas 
opções profissionalizan-
tes e atividades para pes-
soas de todas as idades. 
Com isso, olhamos para 
as crianças e adolescentes, 
que encontram uma for-
ma saudável de lazer por 
meio da atividade física, 
e oferecemos opções para 

jovens e adultos entrarem 
no mercado de trabalho, 
se qualificando para gerar 
sua própria renda", desta-
cou o prefeito.

Tenda no Bem Viver
o residencial bem vi-

ver, no Araretama, será o 
primeiro local a receber o 
projeto Viver Bem. As ins-
crições para as oficinas de 
artesanato, beleza e lazer 
serão realizadas nos dias 
3 e 4 de julho, das 14 às 
16 horas, na tenda ao lado 
da UBS. A abertura oficial 
será realizada na quarta-
feira (4/7), a partir das 19 
horas, com diversas atra-
ções gratuitas.

Confira no quadro, nes-
ta página, as oficinas ofe-
recidas, horários e dias de 
aulas.

Inscrições
as inscrições para as 

oficinas nos centros comu-
nitários serão realizadas 
no dia 29 de junho, das 14 
às 17 horas, nos locais dos 
cursos. Cada oficina ofere-
cerá 20 vagas.

 
  
BOX 
Oficinas no Bem Viver 
  
Artesanato - manhã  9h30 às 11h / tarde 14h30 às 16h 
Bonecas de panos  (50 vagas) 2ª e 4ª feiras 

Chinelos decorados (50 vagas) 2ª e 4ª feiras 

Tricô com fuxico (50 vagas) 2ª e 4ª feiras 

Pintura Tecido (50 vagas) 3ª e 5ª feiras 

Artesanatos em MDF (50 vagas) 3ª e 5ª feiras 

Artesanatos E.V.A (50 vagas) 3ª e 5ª feiras 
  
Beleza 
Corte de cabelo (30 vagas) 5ª e 6ª feiras, das 9h às 11h 

Unhas decoradas (20 vagas) 6ª feiras, das 14h às 16h 
  
Dança / Lazer 
Balé iniciante (30 vagas) – a partir de 10 anos 2ª e 4ª feiras, das 8h às 10h 

Balé Baby (30 vagas) – 5 a 10 anos 2ª e 4ª feiras, das 14h às 16h 

Dança de salão  (40 vagas) 2ª feiras, das 19h às 21h 

Teatro(40 vagas) 3ª feiras e sábados, turma das 9h às 11h e das 14h às 16h 

Capoeira (Vagas ilimitadas) Sábados, das 16h às 18h 

 

Um dos cursos oferecidos é o de bonecas de pano
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COMUNICADO

A empresa SUPERMERCADO IRMÃOS LOURENÇO COM. ALIM. LTDA, portadora 
do CNPJ 10.218.672/0001-21, situada na rua Dr. Gustavo de Godoy, 366 Centro, 
Pindamonhangaba, vem por meio deste comunicar o extravio do seu Livro de 
Ocorrências, modelo 6.

COMUNICADO
A Empresa Ultraderme Serviços Médicos LTDA, portadora do CNPJ 03.699.922/0001-
27, situada a Rua Pinheiro da Silva, nº 377, Jardim Boa Vista - Pindamonhangaba 
- SP, publica o extravio de seu talão de serviço  nº 18, com sequência de notas nº 
851 ao nº 900 já emitidas.

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: 12 

                                                              CEL: 12-

 

 

 

2ª Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020

 

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
todos que interessar, para a 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à s

 28 de Junho de 2018

 Horário 20h00min  

 Travessa Rui Barbosa, 37 

 

 Posse dos novos conselheiros

 Eleição da nova diretoria do CMPDCN

 Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia

 

  

 

Reunião aberta ao 
favor justificar pelo e

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

 

 

Antonio Rogério Lemes de Souza 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

-98134-1737 

Pindamonhangaba, 

Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
todos que interessar, para a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à s

de 2018 (quinta feira) 

Travessa Rui Barbosa, 37 - Centro 

Pauta 

Posse dos novos conselheiros 

Eleição da nova diretoria do CMPDCN 

Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia

Reunião aberta ao público e os conselheiros que não puderem comparecer 
favor justificar pelo e-mail oficial. 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério 

Presidente Interino CMPDCN 

 

DESENVOLVIMENTO  
PINDAMONHANGABA 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018. 

Reunião Ordinária do CMPDCN do Biênio 2018/2020 

Convocamos as Senhoras e Senhores novos conselheiros, Sociedade Civil / Executivo, e a 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba do Biênio 2018/2020, à saber: 

Deliberação dos trabalhos à serem realizados no biênio que se inicia 

público e os conselheiros que não puderem comparecer 

 

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disposto nos artigos 8º, 9º, 23 e seus §§, 25 -I- II e -III-, 26 “caput” , 
27 e seus §§ e 28 § único do Estatuto da Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba, ficam convocados os Associados efetivos e fundadores para a 
AGO -Assembleia Geral Ordinária , a se realizar no dia 14 de julho de 2018, às 20 
horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na rua Frei Fabiano de  Cristo, 555 – 
Lot. Residencial Andrade , para tratar da seguinte ordem do dia :

apreciação das contas  da gestão findante e ,
eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2020.
Pindamonhangaba (sp), 20 de junho de 2018  

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
 -PRESIDENTE-

 

 
CONVOCAÇÃO –REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

 
 
CONTAMOS COM SUA PRESENÇA NA PRÓXIMA REUNIÃO DESTE CONSELHO:  
 
Data:26-06-2018 
Horário:14:00h 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal. 
 
 
Pauta: 
 
1Leitura e Aprovação da Ata. 

2 Definição de calendário anual de reuniões. 
3 Estudo da formulação do regimento interno do Conselho. 
4 Relatório geral de atividades do Parque, referência ano 2017. 
5 Adequações no Parque perante o setor público para reabertura. 
6  Assembleia de eleição dos representantes da sociedade civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pindamonhangaba, 05 de Junho de 2018. 
 
 
 

José Fernando Jerônimo Flores 
Coordenador do Conselho 
 
 

 
 
 
 

         _______________________________________________________ 
 

   CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU 

2 colunas por 12 cm

 

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

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “11.ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

1. Leitura e Aprovação de Atas; 
2. Deliberação de Projeto para Edital Itaú Social; 
3. Palavra Aberta ao Presidente CMDCA de Taubaté; 
4. Rede de Proteção e Atendimento DCA; 
5. Informes gerais e outros assuntos. 

 
Data: 26/06/2018 (terça-feira) 
Horário:8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.036, DE 19 DE JUNHO DE 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando a Portaria Geral nº 4.965, de 16 de janeiro de 2018, que estabelece 
o horário de expediente das repartições públicas municipais de Pindamonhangaba 
durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2018;
Considerando as especificidades da Educação, cuja garantia dos dias letivos é 
disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96,

R E S O L V E:

Art. 1º As aulas poderão ser realizadas nos dias de jogos da seleção brasileira 
de acordo com a decisão da equipe escolar ratificada pelo Conselho de Escola, 
cumprindo integralmente o mínimo legal exigido. 
§1º  As escolas que optarem por suspender suas atividades deverão repô-las até o 
dia 31 de outubro do corrente ano letivo.
Art. 2º  Os funcionários deverão seguir o calendário escolar, considerando os ajustes 
realizados pela escola onde estão lotados para assegurar a alimentação, cuidados 
com as crianças, limpeza da unidade escolar e atendimento ao público.
Art. 3º  Os casos omissos  e outros necessários a consecução dos serviços a serem 
prestados poderão ser resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Ar. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabricio Augusto Pereira

Secretário de Administração
Júlio César Augusto do Valle

Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 055/2018 (PMP 10647/2018) 

Foi firmado o contrato 058/2018, de 04/06/2018, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e 
corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de acessórios, 
peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo 
lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 meses”, no valor de R$ 40.000,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Nilson Luis 
de Paula Santos, e pela contratada, empresa Vale Verde Comércio de Máquinas e 
Equipamentos Ltda EPP, o Sr Marcelo Faria Ribeiro. 

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 042/2015 (PMP 7267/2015) 

Na edição do dia 19/06/2018, p. 04, desta Tribuna do Norte, na publicação do contrato 
088/2015, da licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios (pão, 
leite, etc) para o consumo do posto do Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba”, 
onde se leu “PREGÃO Nº 088/2015”, leia-se corretamente “PREGÃO Nº 042/2015”; e 
onde se leu “contrato 088/2018”, leia-se corretamente “contrato 088/2015”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.493, DE 20 DE JUNHO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de 
fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: Elaine Cristina Ferreira (Presidente), André 
Marcos Pereira e Thaiane dos Santos Vieira de Carvalho (membros), para comporem 
a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face 
da servidora Ana Renata Trindade Magalhães, encarregado de setor, matrícula 
848121, lotada no Departamento de Recursos Humanos, para apurar irregularidades 
nos procedimentos de folha de pagamento, conforme relatado no Processo Interno 
nº 17532/2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 20 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/ Memo 263/18-DRH/Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.494, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015 e de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar constituído através 
da Portaria Interna nº 10.493, de 20 de junho de 2018, Resolve Determinar o 
afastamento preventivo da servidora Ana Renata Trindade Magalhães, encarregado 
de setor, matrícula 848121, lotada no Departamento de Recursos Humanos, pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 20 de junho de 2018, sem prejuízo 
de seus vencimentos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 20 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

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 DO EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0501372-62.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Gino Pedro Amadei 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 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: Gino Pedro Amadei 
Documentos da Executada: CPF: 03408770816, RG: 9644579 
Execução Fiscal nº: 0501372-62.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição:2009, 2010, 2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:28922, 60335, 4211414 
Valor da Dívida: R$735,46 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de março de 2018. 
 
 

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

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 Físico nº: 0501118-60.2012.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Elizabete Barbosa Castro Pindamonhangaba Me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Elizabete Barbosa Castro Pindamonhangaba Me 
Documentos da Executada: 03.615.393.0001/36 
Execução Fiscal nº: 0501118-60.2012.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 2007 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3759906 
Valor da Dívida: R$1.887,64 em 17/12/2012 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de outubro de 2017. 
 
 

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

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 DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0500836-51.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Joao Batista 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Joao Batista 
Documentos da Executada: CPF: 00722938888 
Execução Fiscal nº: 0500836-51.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:2010; 2011; 2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3749538/2010; 3620842/2011; 4191075/2012 
Valor da Dívida: R$927,65 em 17/11/2014 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2018. 
 
 

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

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 DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0500506-54.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Geraldo Araujo 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Geraldo Araujo 
Documentos da Executada: CPF: 72976659672 
Execução Fiscal nº: 0500506-54.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:2010; 2011; 2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3766845/2010; 3621968/2011; 4197895/2012 
Valor da Dívida: R$757,85 em 17/11/2014 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2018. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Dança circular é atração 
do Bosque no domingo

Testemunhas de Jeová promovem congresso 
Com o tema “Tenha 

Coragem!”, as Testemu-
nhas de Jeová estão pro-
movendo a edição anual 
do seu congresso – que 
este ano será realizado em 
180 países. Na região do 
Vale do Paraíba, os con-
gressos começaram no dia 
15 de junho e serão apre-
sentados até o dia 19 de 
agosto de 2018. 

Em Pindamonhanga-
ba, o evento (aberto ao 
público e gratuito), está 
sendo realizado às sex-
tas, sábados e domingos, 
das 9h20 às 17 horas, no 

Salão de Assembleias das 
Testemunhas de Jeová. 
A programação inclui a 
apresentação de 54 par-
tes com discursos, leituras 
dramatizadas, entrevistas 
e vídeos curtos.

Para encontrar mais 
informações sobre datas, 
horários e a programação 
completa, basta acessar o 
site oficial das Testemu-
nhas de Jeová (jw.org).

O Salão das Assem-
bleias fica na rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo, 
11.401, no bairro Bonsu-
cesso. 

COlABOrOu COm O TExTO: 
JENNiFEr GONçAlVES

*** 
Neste domingo (24), 

às 10 horas, o Bosque da 
Princesa recebe mais uma 
edição das rodas abertas 

de danças circulares, com 
Bebel moraes e João Jun-
queira, com o apoio do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura.

A dança é indicada 
para pessoas de todas as 

idades, basta entrar na 
roda e aproveitar a música 
e os movimentos, entran-
do em contato consigo e 
participando das reflexões 
promovidas pelos orienta-
dores.

Os encontros aconte-
cem uma vez ao mês e 
proporcionam de forma 
leve e divertida o con-
tato com a natureza e a 
prática de exercícios fí-
sicos.

Inscrições para a Colônia de Férias da 
Semelp iniciam na próxima semana

COlABOrOu COm TExTO: Bru-
NA SilVA

***

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba por meio 
da Semelp-Secretaria de 
Esportes, através do De-
partamento de lazer, pro-
moverá, em julho, as Big 
Férias – Colônia de Férias, 
e as inscrições começam a 
ser feitas na próxima se-
gunda-feira (25).

Conforme divulgado 
pela Secretaria de Espor-
tes, as inscrições podem 
ser feitas nos centros es-
portivos do Araretama e 
“João do Pulo” nos dias 
25 e 26 de junho; Cidade 
Nova e “Zito” nos dias 27 
e 28 de junho. Para a ins-
crição, é necessária a pre-
sença de um responsável 
maior de 18 anos e as va-
gas são limitadas.

As inscrições devem 
acontecer no local onde a 

atividade vai ser ofereci-
da dentro do horário de 
atendimento, que é das 8 
horas às 11h30 e das 14 às 
19 horas.

As atividades da Big 
Férias contam com mo-
mentos recreativos, espor-
tivos e artísticos.  

As Big Férias começam 
no dia 12 de julho e pos-
suem prazo para térmi-
no até o dia 24 de julho, 
passando pelos quatro 
centros esportivos. As ati-
vidades irão acontecer du-
rante a tarde, das 13h30 às 
17h30.

 
Cronograma 

de atividades:
Centro Esportivo Ara-

retama: 12 e 13 de julho.
Centro Esportivo ‘João 

do Pulo’: 16 e 17 de julho.
Centro Esportivo Cida-

de Nova: 19 e 20 de julho.
Centro Esportivo ‘Zito’: 

23 e 24 de julho.

Todos os movimentos são guiados por orientadores

Espetáculo “Guardado em 
Silêncio” estreia em Pinda

Companhia paulis-
tana especializada em 
retratar livros bíblicos 
frente à contempora-
neidade do mundo, a 
Alvo chega a Pindamo-
nhangaba no próximo 
dia 30 de junho, para 
única apresentação de 
“Guardado em Silên-
cio”, novo espetáculo 
que propõe a fusão do 
estudo bíblico com a 
história moderna.

Neste trabalho, que 
será apresentado no 
Teatro Galpão às 21 ho-
ras com ingressos gra-
tuitos, o diretor e idea-
lizador da Cia, Fabiano 
moreira, propõe o di-
álogo sobre a epístola 
de romanos, a mais 
sistemática e profunda 
de todas as epístolas 
do Novo Testamento, 
escrita pelo apóstolo 
Paulo no século i com a 
mensagem de Jesus às 
igrejas de roma.

Tendo como ponto 

de partida os escritos 
de Paulo, “Guardado 
em Silêncio” retrata as 
memórias de um solda-
do alemão presencian-
do sem ação sua vizi-
nha e amiga de infância 
judia sendo levada pelo 
regime nazista duran-
te a “noite dos cristais 
quebrados”, que, em 
1939, marcou o início 
do Holocausto. 

Com um trio de cor-
das e um elenco forma-
do por outros três com-
ponentes, o espetáculo 
tem canções originais 
de rebello Alvarenga 
e direção musical de 
Luana Chacon. Os figu-
rinos são assinados por 
Pâmela Duncan e luz 
por Bruno Garcia.

A apresentação é 
gratuita, no Teatro 
Galpão, a partir das 21 
horas. ingressos serão 
distribuídos na bilhete-
ria, uma hora antes do 
espetáculo.

Divulgação



ociaisS
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 21 e 22 de junho de 2018Pindamonhangaba, 21 e 22 de junho de 20188

Fotos: Arquivo pessoal

Cliques da Copa

Confi ra alguns cliques registrados nas redes sociais, durante o estréia da Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa de Mundo da Rússia, no dia 17 de junho.

A Família Marins se uniu uniformizada para torcer 
pelos jogadores brasileiros.

A princesa Laura Mariano se vestiu a 
caráter e fez maquiagem especial para 
engrossar a torcida por Neymar e Cia.A pequena Lívia e o Samuel não desanimaram 

e mostraram toda a empolgação e otimismo 
durante a atuação da seleção.

Parabéns!

Para o jovem Ygor Louzada, 
aniversariante da quarta-feira, 20 de 
junho. Ele recebe o carinho de todos os 
amigos e familiares, principalmente 
do pai Fernando, da mãe Cleonice e do 
irmão Yago.

Muito sucesso!

É o que desejamos para o jornalista 
Ocimar Barbosa Ferreira, que completa 

mais um ano de vida no sábado, 23 de 
junho. Seus colegas jornalistas, amigos e 

familiares desejam muita saúde, sucesso e 
felicidade!

Muita luz

Para Ivone 
Costa Dutra Simões 

aniversariante do 
próximo dia 25  
de junho. Quem 
deseja bênçãos 

felicidades, saúde, 
disposição e paz 

são seus familiares 
e amigos, em 

especial a “Turma 
da Academia João 

do Pulo”. Parabéns, 
dona Ivone!  

Novo ciclo

Que os novos 365 dias sejam 
de muita luz, paz e sabedoria 
para diretora de Turismo da 
Prefeitura, Ana Lúcia Gomes 
de Araújo. Ela fez aniversário 
na terça-feira, 19 de junho 
e comemorou ao lado dos 
colegas do departamento 
(foto). Todos os seus familiares 
e amigos desejam bênçãos. 

Bênçãos sem fi m  

Para o subprefeito 
de Moreira César 
Nilson Luís de Paula 
Santos, que completou 
mais um ano de vida 
nessa quarta-feira, 20 
de junho. Ele recebe 
os parabéns da esposa 
Letícia, dos fi lhos 
Taíssa, Victor e Vitória, 
dos colegas de trabalho 
e de todos os seus 
amigos e familiares. 
Que as mãos do Pai 
sigam fortalecendo sua 
vida e seu caminhar, 
parabéns!

100% de presença    

Nem o friozinho da 
manhã afasta essa turma 
das aulas de musculação 

com a professora “Jê”, no 
Centro Esportivo ‘João do 

Pulo’. E eles são sempre 
assim: dispostos e com 
um ‘sorrisão’ no rosto. 

Parabéns, turma; esporte 
também é a saúde! 
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