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Divulgação

Quinhentas famílias de Moreira César recebem 
sistema de aquecimento solar para chuveiro

Cerca de 500 famílias 
que residem no Dis-

trito de Moreira César, em 
Pindamonhangaba, recebe-
rão gratuitamente equipa-
mentos para banhos mais 
econômicos, além de um kit 
de lâmpadas LED. A iniciati-
va faz parte do projeto “Boa 
Energia Solar” – idealizado 
pela distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo –, que tem por ob-
jetivo a utilização efi ciente da 
energia elétrica. 

O programa será lançado 
ofi cialmente nesta quinta-
feira (26), a partir das 18 ho-
ras, na Associação de Convi-
vência dos Idosos de Moreira 
César, em um evento para a 
comunidade. 

Teatro Galpão 
recebe “Festival de 
Dança” no fi m de 
semana 

“Ponto MIS” exibe 
animação infantil no 
CEU das Artes nesta 
sexta-feira

Inscrições para 
“Festival Sertanejo” 
terminam esta 
semana

PÁGINA 2 PÁGINA 3 PÁGINA 3

Iniciativa faz parte do Programa de Efi ciência Energética da EDP por meio de uma parceria com a Prefeitura de Pinda
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A ruiva e a loira tinham 
a mesma compleição físi-
ca: magérrimas quais pau 
de virar tripa, incisivos que 
ultrapassavam o lábio in-
ferior, cabelos desgrenha-
dos, estrábicas. Diziam-nas 
irmãs, mas eram somente 
vizinhas. A ruiva, viciada 
em objetos de grife, gosta-
va de exibir a chiquérrima 
Louis Vuitton adquirida em 
imorredouras prestações. 
A loira, infl ada de inveja, 
aventava: “Do jeito que você 
é distraída, qualquer dia es-
quecerá essa... bolsinha por 
aí”. 

Pelo menos três vezes 
por semana iam ao super-
mercado no Itaim Bibi. Den-
tro do estabelecimento se se-
paravam porque a loira era 
morosa, indecisa nas esco-
lhas. Quanto à ruiva, tinha 
a mania de deixar o carri-
nho num canto qualquer e 
ir buscar produtos em gôn-
dolas de outros corredores. 
Frequentemente esquecia a 
bolsa dentro do carrinho.

Certo dia, após encerrar 
as compras, preocupada 
com a demora atípica da 
ruiva, a loira resolveu pro-
curá-la. Encontrou-a ina-
movível.

- O que houve?
- Minha bolsa.
- O que tem a sua bolsa? 

Ela está ali, no carrinho.
- Sim. E está aberta. Al-

guém mexeu nela. Ai, meu 
Deus!

Saboreando a preocu-

FURTO NO SUPERMERCADO

Divulgação

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É A 
SÉRIE “SHERLOCK”

Sherlock é uma série 
de televisão de drama 
policial baseada nas 
histórias do detetive 
Sherlock Holmes escri-
tas por Sir Arthur Co-
nan Doyle. Nesta ver-
são moderna dos livros, 
o excêntrico Sherlock 
usa inteligência, psico-
logia e intuição para in-
terpretar pistas.

“Eu indico essa série 
porque envolve muitos 
mistérios, até mais di-
fíceis, que fazem você 
pensar bastante.”
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pação da vizinha, a loira 
sugeriu-lhe que conferisse 
o conteúdo da bolsa. A rui-
va, extremamente nervosa, 
vasculhou tudo e constatou 
aliviada: “Não falta nada, 
graças a Deus!” Realmente, 
não faltava. Sobrava. Al-
guém colocara um bilhete 
que ela só encontrou ao vol-
tar pra casa: “Sou louco por 
você. Penso em você todos 
os dias”. Imediatamente, foi 
mostrar a novidade para 
a vizinha. A loira torceu o 
nariz, desdenhou e fez pro-

messa para que não fosse 
verdade.

Outros bilhetes apare-
ceram: “Estou apaixonado 
por você”, “Quer namorar 
comigo?”, “Quero sentir o 
perfume do seu corpo”. A 
ruiva enlouqueceu. Ficou 
noites sem dormir. Necessi-
tava desvendar o mistério. 
Por isso, prometeu a si mes-
ma que deixaria o carrinho 
a uma distância segura, 
para que pudesse flagrar 
o pretendente, sem ser 
notada.

Naquela tarde, o Adônis 
encarnado surgiu não se 
sabe de onde e parou ao lado 
do carrinho. Cautelosamen-
te, abriu a bolsa e depositou 
mais um bilhete. Ela, com a 
felicidade de quem ganhou 
na loteria, apressou o passo 
até o rapaz.

- Então é você! Estou ado-
rando seus bilhetinhos de 
amor. Também estou apai-
xonada por você, meu lindo!

- Também? Pirou, dona? 
Acha mesmo que eu seria capaz 
de me apaixonar por alguém 
como você? Ah, vá te catar!

Entraram em discussão 
acalorada. Trocavam farpas 
quando a belíssima jovem, 
desfi lando com Louis Vuit-
ton igualzinha a dela, pas-
sou por eles. O rapaz, após 
balbuciar “É ela! É ela!”, en-
saiou correr atrás da moça. 
A ruiva se esgoelou:

- Segurança! Segurança! 
O segurança apareceu. 

Ela, derrubando lágrimas 
enquanto mexia e remexia 
nos objetos da bolsa, efeti-
vou a denúncia: 

- O rapaz aqui é o autor 
do furto.

- Tá louca?
O segurança agarrou o 

braço do rapaz e inquiriu:
- O que foi que ele furtou, 

senhora?
- Esse rapaz, que é belís-

simo por sinal, me furtou...
- Não furtei nada, malu-

ca, destrambelhada!
- Furtou sim. Furtou o 

meu... coração!

Divulgação

Teatro Galpão recebe festival de dança

Entre os dias 26 e 
29 de julho, o Shopping 
Pátio Pinda promove-
rá a campanha “Julho 
Black Brasil” – uma 
megaliquidação com 
descontos de até 70%, 
nos produtos das lojas 
do centro de compras. 
Em toda rede AD, são 
25 shoppings pelo Bra-
sil participando da 
campanha, que con-
templará cerca de 4 mil 
lojas. 

“Em ações como 
essa, o shopping pro-
cura reforçar a sua li-
gação com o público, 
aproveitando o perío-
do da promoção para 
envolver os clientes 
também em atividades 
de lazer e diversão”, co-

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE 

PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADA – PPP 
DATA/ HORA: 25.06.2018 / das 14h00 às 
17h00.
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. 
Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:

1. Secretário de Gabinete: Fabiano Vanone
2. Secretário de Negócios Jurídicos: 
Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento: João 
Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e 
Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias 
5. Secretário de Desenvolvimento 
Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli

6. Secretário de Serviços Públicos: Josué 
Bondioli Júnior
7. Funcionário de Carreira: Jálissen Duarte
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos 
após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem 
do dia, a qual foi apresentado por este 
Presidente a necessidade de postergação da 
data desta reunião para o dia 01/08/2018 das 
14h00 às 17h00.
DELIBERAÇÃO: Alterar a data desta Reunião 
para vistas e análise documental.
Deliberações Finais: Decidiram os 
conselheiros aprovar por unanimidade a 
postergação da data desta reunião para 
vistas e análise documental.

Fabiano Vanone, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros 
presentes: 
Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz
Marcela Franco Moreira Dias
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Josué Bondioli Júnior
Jálissen Duarte

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A estação mais fria do 

ano conceberá a atmos-
fera da “Gala de Inverno” 
que acontecerá neste  sá-
bado (28), às 19 horas, no 
Teatro Galpão. O evento 
organizado pelo Ateliê 
Cênico de Dança de Pin-
damonhangaba envolverá 
apresentações artísticas 
de grupos da região.

Como opção de entre-
tenimento para o fi m das 
férias, o festival de dança 
terá ingresso com preço 
acessível. A entrada custa 

R$10 e pode ser adquiri-
da com antecedência por 
meio do contato telefô-
nico (12) 99720-3360 ou 

retirada na sede do Ateliê 
Cênico, localizada na ave-
nida Francisco Glicério, 
45 – centro.

O Teatro Galpão fi ca na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750 - Parque 
das Nações.

Divulgação

“Julho Black Brasil”: shopping 
promove liquidação de até 70%

Campanha envolve 
diversos segmentos 
do centro de compras

Divulgação

menta o gerente geral do 
Shopping Pátio Pinda, 
Ricardo Bolandini.

Assinada pelo hu-
morista Marco Luque, 
a campanha “Julho Bla-
ck Brasil” destaca, com 

um toque de bom humor, 
como os descontos em lo-
jas de shopping centers 
facilitam a aquisição de 
diferentes produtos, entre 
eles, moda, eletrônicos, 
calçados e brinquedos, e 

ganham força por estar 
em um mesmo lugar.

De acordo com as-
sessoria do shopping, 
os descontos são regis-
trados em diversos seg-
mentos.

Christopher 
Piedade Nogueira  

Estudante

Aprimorando o 
conhecimento        

Em Pindamonhangaba, uma das 
grandes oportunidades na área de 

capacitação profi ssional são os cursos 
oferecidos pelo programa “Super MEI”. 

Realizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico da prefeitura 
em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), o programa tem oferecido diversas 
ofi cinas na área de estética, tecnologia, 
fi nanceira, entre outras. 

O objetivo da iniciativa é capacitar o 
Microempreendedor Individual (MEI) ou 
potencial empresário, dando oportunidade 
de agregar valor à empresa, aprimorar seus 
conhecimentos técnicos de gestão, ensinar 
a aumentar suas vendas e diversifi car seus 
produtos, além de receber orientações sobre 
linhas de crédito e aplicativos de gestão.

O próximo curso programado é sobre 
“Design e correção de sobrancelhas”, com 
aulas previstas para início em agosto. Se você 
tem interesse, procure o Sebrae e participe!
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idadeC
Cerca de 500 famílias recebem sistema 
de aquecimento solar para o chuveiro
Moradores de Moreira César, em Pindamonhangaba, receberão gratuitamente equipamentos 
para banhos mais econômicos, além de um kit de lâmpadas LED

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

O programa “Ponto MIS” fará uma 
exibição da animação infantil “Brichos 
2 - A Floresta É Nossa” nesta sexta-feira 
(27), às 14 horas, no CEU das Artes de 
Moreira César, em Pindamonhangaba.

O filme conta a história do jaguar 
Tales e do quati Jairzinho que estão de 
férias na Floresta da Vila dos Brichos, co-
nhecida internacionalmente como Brain-
forest. Simultaneamente, o tamanduá 
Olavo e seu filho Bandeira vivem aven-
turas no deserto de Noforest, enquanto 
o joão-de-barro Dumontzinho passa por 
um intercâmbio estudantil em Iceforest. 
Os amigos acabam levando suas aven-
turas de férias aos violões Mr.Birdestroy 
e AL Corcova, que junto a Ratão tentam 
convencer toda a floresta a cedê-la em 
nome de uma proposta de modernidade. 
Sem conseguir êxito, Birdestroy e Corco-
va decidem tomar o lugar à força.

Com entrada gratuita, o longa-me-
tragem pode ser conferido na avenida 
das Orquídeas, 647-735 - Residencial 

Pindamonhangaba foi con-
templada pelo projeto “boa 
energia Solar”, da eDP, distri-
buidora de energia elétrica do 
alto tietê, vale do Paraíba e 
litoral norte de São Paulo, que 
tem por objetivo a utilização efi-
ciente da energia elétrica, por 
meio da implantação de um sis-
tema de aquecimento solar para 
o banho. Cerca de 500 Famílias 
serão beneficiadas. O programa 
será lançado oficialmente nesta 
quinta-feira (26).

a ação é fruto da parceria da 
eDP com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba. Serão beneficia-
das famílias do conjunto habi-
tacional residencial liberdade 
3, no bairro moreira Cesar, que 
também receberão um kit de 
lâmpadas LED, mais eficientes 
e de maior durabilidade. estas 
iniciativas permitirão que os 
moradores utilizem a energia 
de forma mais racional e, con-
sequentemente, traga economia 
na conta de luz.

Os primeiros contemplados foram os moradores do Azeredo e Vale do Sol, em março de 2017

Divulgação/arquivo

na maioria das residências, 
o chuveiro elétrico é o campeão 
de consumo de energia elétrica. 

Para se ter ideia, o equipamento 
pode representar mais de 30% 
do valor total da fatura das fa-

mílias. Pensando disso, a eDP 
realiza o projeto boa energia 
Solar, que prevê a substitui-

ção dos chuveiros elétricos por 
sistema de aquecimento solar 
(placas coletoras, reservatórios, 
chuveiros inteligentes e toda in-
fraestrutura necessária).

“Com a implantação do pro-
jeto, a eDP visa combater o des-
perdício de energia elétrica e con-
tribuir para a redução das contas 
de luz das famílias beneficiadas, 
além de diminuir a emissão de 
Co² e o aquecimento global”, res-
salta luciano Cavalcante, gestor 
executivo da eDP. em 2017, mais 
de 300 famílias foram atendidas 
pelo programa na cidade.

Evento de lançamento 
para a comunidade

a Distribuidora realizará 
nesta quinta-feira (26), das 18 
às 22 horas, um evento de lança-
mento do projeto com a comu-
nidade, na associação de Con-
vivência dos idosos de moreira 
César (ruas dos Cravos, 240).

Com atividades abertas ao 
público, haverá palestras aos 
adultos e ações lúdicas para as 
crianças com a temática do me-
lhor uso da energia elétrica. os 
moradores também terão opor-
tunidade de esclarecer dúvidas 
sobre a conta de luz e a tarifa 
Social, que pode proporcionar 
desconto de até 65% na fatura, 
dicas de segurança e orientação 
para o uso eficiente.

as iniciativas fazem parte do 
Programa de Eficiência Energé-
tica - Pee da Distribuidora e são 
reguladas pela agência nacional 
de energia elétrica (anell).

Capacitação na área da 
estética tem previsão de 
início em agosto

Super MEI oferece 
curso de correção 
de sobrancelhas

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), ofe-
recerá curso de técnicas de correção 
de sobrancelhas. As inscrições po-
dem ser feitas na sede da instituição 
de ensino, até o dia 31 de julho. 

O objetivo é capacitar o Micro-
empreendedor Individual (MEI) 
ou potencial empresário, dando 
oportunidade de agregar valor à 
empresa, aprimorar seus conheci-
mentos técnicos de gestão, ensinar 
a aumentar suas vendas e diver-
sificar seus produtos, além de 
receber orientações sobre linhas 
de crédito e aplicativos de gestão.

As aulas tem previsão de início 
em agosto. Os interessados podem 
obter mais informações pelos 
telefones 3642-9744 ou 3128-9600 
opção 4, ou até mesmo indo à uni-
dade Sebrae de Pindamonhanga-
ba, na avenida Albuquerque Lins, 
138 - São Benedito.

reprodução/internet

“Ponto MIS” exibe animação infantil no CEU das Artes

Inscrições para “Festival Sertanejo” terminam nesta semana
Colaborou Com o

texto: bruna Silva

encerram-se nesta sexta-
feira (27) as inscrições para o 
tradicional “Festival Sertanejo - 
luiz Carlos Cardoso”. o evento 
é realizado pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

na décima quinta edição 
do evento, aqueles que deseja-
rem participar devem realizar 
inscrição pelo site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br. as ca-
tegorias são: raiz, individual e 
Jovem música Sertaneja.

o festival acontecerá na Pra-
ça da liberdade, no espaço “Car-
dosão”, e será dividido em duas 

etapas: eliminatórias e final com 
premiação em dinheiro. a fase 
de eliminatória se desenrolará 
no domingo 5 agosto. o sorteio 
da ordem de apresentação está 
previsto para ocorrer às 8 horas  
e, às 9 horas, começam oficial-
mente as exibições. Se classi-
ficam para final os candidatos 
das três categorias que tiverem 
a maior pontuação do júri.

A final será no   domingo do 
dia 12 de agosto, também com 
sorteio para ordem de apresen-
tação, e em seguida, início dos 
shows. Para mais informações 
ligue no 3642-1080 ou vá ao De-
partamento de Cultura, que fica 
na rua Deputado Claro César, 
33, centro.Evento acontecerá em dois domingos de agosto

reprodução/internet

Vale das Acacias. Mais informações pelo 
telefone 3637-1715.

As exibições do “Ponto MIS” são 
realizadas graças a uma parceria entre 

a Prefeitura de Pindamonhangaba por 
meio do Departamento de Cultura e o 
MIS – Museu da Imagem e do Som, de 
São Paulo.

Sessão de “Bichos 2 - A Floresta É Nossa” será nesta sexta-feira (27), às 14 horas

reprodução/internet
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 28 - PINDAMONHANGABA 

CEP: 12410-050 – FONE/FAX: (12)3648-3809

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 141
Em: 21/06/2018
Processo nº: 0000010850
Atividade: Padaria e Lanchonete
Razão Social: Pylão Padaria e Lanchonete LTDA
CNPJ/CPF: 52.935.772/0001-19
Endereço: Rua Dr. Campos Salles, 148 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Tatiana Cristina Galdino Loberto
CPF: 308.697.928-30
Auto de Infração nº: 2242
Defesa: Deferida
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 3005
Recurso: Não Apresentou

Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 570 - PINDAMONHANGABA 

CEP: 12410-050 – FONE/FAX: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 142
Em: 05/04/2018
Processo nº: 0000010850
Atividade: Padaria e Lanchonete
Razão Social: Pylão Padaria e Lanchonete LTDA
CNPJ/CPF: 52.935.772/0001-19
Endereço: Rua Dr. Campos Salles, 148 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Rodrigo Adolfo Alvarenga Loberto
CPF: 185.778.248-88
Auto de Infração nº: 2242
Defesa: Deferida
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 8ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de agosto.   
 

Dia: 31/07/2018 

Horário: 15h30 minutos 

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”   

 

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 058/2018 de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na 
modalidade de fretamento continuo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal e Esporte e Lazer”, com validade de 12 meses, assinada em 11/07/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 241/2018 Empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

*****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 022/2018 de 
“aquisição de rações para o abrigo de animais do Município de Pindamonhangaba, 
por um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 10/05/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 196/2018 Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 197/2018 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA ME
ATA nº 198/2018 Empresa: MPO NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL EIRELI
 

Pindamonhangaba, 25 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.554, DE 24 DE JULHO DE 2018
Decreta a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº, 
Bairro Araretama, inscrito na Matrícula nº 718 assentada no Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do art. 5º, XXIII e XXV, cumulado com art. 225 da Constituição Federal, combinado com 
a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, e demais dispositivos correlatos,

DECRETA:
Art. 1º  Fica decretado por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do Decreto 5.411 de 31 de março 
de 2017a requisição administrativa do imóvel situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº, 
Bairro Araretama.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior - Secretário de Serviços Públicos 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 24 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.555, DE 24 DE JULHO 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 6.083, de 26 de dezembro de 2017,
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$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência à Atenção 
Básica, referente às Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Federais Arlindo Chinaglia 
e Paulo Teixeira, proposta n.º 12399.130000/1180-02, para aquisição de equipamentos e material 
permanente para Unidades de Saúde. A classifi cação 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$   300.000,00
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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

   Dr. Isael Domingues                                                     Maria de Fátima Bertogna
   Prefeito Municipal                                          Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.556, DE 24 DE JULHO DE 2018.
Disciplina no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de 
Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, a sistemática de atuação operacional dos Agentes de Trânsito
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais:
Considerando que a Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, defi niu a Estrutura 
Administrativa-Organizacional da Administração Superior da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão tem por fi nalidade 
colaborar com a fi scalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do 
poder de polícia administrativa do Município, bem como, promover, em caráter complementar, a 
fi scalização das vias públicas, oferecendo o necessário suporte às demais secretarias municipais;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão é o órgão 
responsável pela orientação e coordenação das atividades ligadas à defesa de direitos e da 
segurança do Município;
Considerando que o Secretário Municipal de Proteção e Bem-Estar do Cidadão tem como 
atribuições: conduzir a política de defesa pública do Município, com ênfase na prevenção da 
violência; assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação coordenadora das ações 
de defesa pública do Município; estimular e colaborar em ação conjunta, através de sua estrutura e 
de todos os setores ligados aos assuntos de Segurança Pública; desenvolver e implantar políticas 
que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais 
e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população do Município; 
planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da comunidade, dentro de 
seus limites de competência; planejar, acompanhar e executar as ações de segurança pública; e 
demais atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão tem em sua 
estrutura o Departamento de Ações de Segurança;
Considerando que o Departamento de Ações de Segurança é o órgão responsável pela coordenação 
e planejamento das atividades na área da segurança, assessorando tecnicamente as ações 
empreendidas pela Guarda Municipal, e o Diretor de Ações de Segurança tem como atribuições 
gerenciar, acompanhar e avaliar as ações de segurança no âmbito do Município; supervisionar a 
captação, produção e interpretação de informações estatísticas e georreferenciadas para subsidiar 
os trabalhos de diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas e 
operações de segurança e demais atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem por fi nalidade promover a 
engenharia, a educação, a fi scalização e a operação do trânsito nas vias urbanas;
Considerando que o Secretário Municipal de Serviços Públicos tem como atribuições: supervisionar 
a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos 
equipamentos de controle viário; responder pela fi scalização do trânsito municipal; e demais 
atribuições;
Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem em sua estrutura o 
Departamento de Trânsito;
Considerando que o Departamento de Trânsito é o órgão responsável pelo planejamento, projetos, 
regulamentação e operação e fi scalização do trânsito local, incluindo a aplicação de penalidades às 
infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como pela implantação, manutenção e operação do 
sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário;
Considerando que o Diretor de Trânsito tem como atribuições: planejar, projetar, regulamentar e 
operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da 
segurança de ciclistas e pessoas portadoras de defi ciência; zelar pelo cumprimento da legislação 
e das normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; coordenar a implantação, manutenção e 
operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário em 
todo o território do Município; acompanhar mensalmente dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas; estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; administrar a fi scalização de 
trânsito, coordenando a autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis por infrações 
de circulação, estacionamento e paradas previstas no Código Nacional de Trânsito no exercício 
regular do poder de polícia de trânsito; supervisionar o sistema de estacionamento rotativo pago 
nas vias; zelar pelas medidas da Política Nacional de Trânsito; administrar o fornecimento aos 
órgãos de trânsito do Governo Federal dados estatísticos para sua organização no território 
nacional; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; articular-se com os demais órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito no Estado; e demais atribuições pertinentes;
Considerando as tratativas, para o estabelecimento de convênio para a cooperação mútua entre 
o Estado e o Município, visando à integração do sistema de atendimento de emergências da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e o sistema de câmeras e atendimento de emergências 
do município;
Considerando o interesse público na busca contínua da efi ciência da prestação do serviço público;
Considerando a necessidade de se implementar uma nova sistemática de atuação operacional dos 
Agentes de Trânsito, para dar maior efetividade, efi cácia e efi ciência às suas ações:

DECRETA:
Art. 1º Fica disciplinada a sistemática de atuação operacional dos Agentes de Trânsito, lotados 
administrativamente no Departamento de Trânsito, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
em conformidade com as atribuições do cargo, para realização das atividades de operação e 
fi scalização do trânsito local, incluindo a aplicação de penalidades às infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro, bem como implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos 
dispositivos e dos equipamentos de controle viário, de acordo com a programação da autoridade 
executiva de trânsito e em conjunto com a orientação do Diretor do Departamento de Ações de 
Segurança.
Parágrafo único. O sistema de atuação operacional estabelecido no “caput” visa à busca contínua 
da efi ciência da prestação do serviço público e não se sobreporá ao vínculo de subordinação 
administrativa, previsto em lei.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-
Estar ao Cidadão, em conjunto, deverão providenciar:
I – as adequações necessárias para instalação da extensão do Departamento de Trânsito e dos 
Agentes de Trânsito no imóvel situado na Rua José Anéas Rodrigues, nº 215, Bairro Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba, ao lado da Guarda Municipal, tais como salas, vestiários, 
banheiros, copa, estacionamento, almoxarifado, depósito e outras acomodações necessárias para 
a execução do serviço;
II – as adequações necessárias para a integração do sistema de atendimento de emergências da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e do sistema de câmeras e atendimento de emergências 
do município no Centro de Operações Integradas – COI, através de sistema de radiocomunicação, 
telefonia e internet;
Art. 3º Os autos de infração elaborados pelos Agentes de Trânsito deverão ser encaminhados ao 
Diretor do Departamento de Ações de Segurança, que, por sua vez, providenciará a remessa ao 
Diretor do Departamento de Trânsito.
Art. 4º O Diretor do Departamento de Ações de Segurança deverá comunicar, por escrito, ao Diretor 
do Departamento de Trânsito, para as providências administrativas cabíveis, qualquer irregularidade 
constatada ou ocorrência de não conformidade à norma, escala de serviço ou ordem de serviço.
Art. 5º Os Agentes de Trânsito deverão comunicar, por escrito, ao Diretor do Departamento de 
Ações de Segurança sobre qualquer irregularidade administrativa de que tiver conhecimento, para 
análise e remessa ao Diretor do Departamento de Trânsito, se necessário.
Art. 6º O Diretor do Departamento de Trânsito deverá encaminhar, com antecedência, a escala 
de serviço dos Agentes de Trânsito, e suas eventuais alterações, ao Diretor do Departamento de 
Ações de Segurança, para controle de assiduidade, pontualidade e frequência, ao qual incumbe 
comunicar as alterações constatadas ao Diretor do Departamento de Trânsito.
Art. 7º A aquisição de peças de uniforme, de equipamento de proteção individual (EPI), de 
radiocomunicação, de veículos, de implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, 
dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário, é de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, conforme previsto em lei e peças orçamentárias, cabendo ao Diretor do 
Departamento de Ações de Segurança zelar pela boa apresentação individual dos Agentes de Trânsito, 
solicitando as aquisições que se fi zerem necessárias para a boa prestação do serviço público.
Art. 8º As despesas de água, luz, internet, mobiliário, equipamentos móveis e imóveis, conservação 
e manutenção do imóvel a ser ocupado pela extensão do Departamento de Trânsito, são de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

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

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 24 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.148 DE 04 DE JULHO DE 2018
Denomina de “MARIA APPARECIDA DA SILVA – DONA CIDA” a Praça Municipal do Bairro do 
Residencial Pasin, 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 denominada de “MARIA APPARECIDA DA SILVA – DONA CIDA” a Praça do 
Residencial Pasin, localizada entre a Rua Hungria e a Avenida Áustria, no Distrito de Moreira César, 
nesta cidade, nos termos da Lei Municipal 5.571/13.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2018.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de julho de 2018.
 Anderson Plínio da Silva Alves -  Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 88/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou deserta a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de coletores digitais”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 091/2018 (PMP 15051/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou provimento 
ao recurso da empresa Carvalho e Villela Ltda ME, impetrado por meio do processo 17558/2018, 
e homologou, em 16/07/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes 
para serem utilizados pelos funcionários da Subprefeitura de Moreira César”, em favor da empresa 
Pedro Olavo Fabbri Fazio Confecção e Comércio ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-8.251,91; 
02-7.426,83; 03-1.501,26; 04-716,27). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2018 (PMP 17381/2018) 
A autoridade superior homologou, em 18/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais componentes e acessórios utilizados em roçadeiras lateral e 
motosserras pertencentes ao Departamento de Serviços Municipais”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl unit em R$): Casa Ambiental Comércio de Pedras Ltda ME: 01-12,98; 06-34,00; 07-
9,90; Raul Rabello Neto EPP: 03-89,10; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME: 
02-5,50; 04-38,00; 05-5,68; 08-9,36; 09-5,50; 10-17,00; 11-60,00. Item fracassado: 12. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2018 (PMP 17386/2018) 
A autoridade superior homologou, em 18/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de material de enfermagem (ataduras) por 12 meses”, em favor da empresa 
Centrovale Soluções para a Saúde EIRELI, os itens (item-vl unit em R$): 01-5,15; 02-7,20; 03-9,50. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 060/2018 (PMP 12635/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de componentes de insumos aos discentes da rede 
municipal de ensino e material de consumo diário destinado à Secretaria de Educação e Cultura”, 
foram emitidas as autorizações: 1208/2018, de 16/07/2018, no valor de R$ 89.941,00, em favor de 
Cerezzo Comercial de Material e Produtos e Serviços Ltda; 1209/2018, de 16/07/2018, no valor de 
R$ 2.392,00, em favor de Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria EIRELI EPP; 1210/2018, 
de 16/07/2018, no valor de R$ 1.180,80, em favor de Fabrício de Ramos & Cia Ltda; 1211/2018, 
de 16/07/2018, no valor de R$ 291,60, em favor de LC Comercial EIRELI EPP; 1212/2018, de 
16/07/2018, no valor de R$ 467,20, em favor de Quicklog Comércio Atacadista e Logística EIRELI 
EPP; 1213/2018, de 16/07/2018, no valor de R$ 1.738,80, em favor de Ubadesklimp Comercial 
Distribuidora Ltda ME. 



O “Miss Plus Size 2018 By Allan Fernandez” agrupou 
mulheres em prol da feminilidade empoderada

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2018 Tribuna do Norte 5

ulturaC
Concurso eleva beleza feminina acima 
do manequim 46 em Pindamonhangaba

EMPODERAMENTO 
FEMININO

“Este projeto é 
para deixar claro que, 
independentemente 
do número de mane-
quim que ela utiliza, 
uma mulher pode ter 
e sentir na sua vida 
pessoal um empode-
ramento feminino. 
Todas elas encon-
tram a possibilidade 
de serem mulheres 
bonitas, de se trajar 
melhor e se cuidar 
mais”, assinala Allan 
Fernandez, ideali-
zador e produtor do 
evento.

No grande dia do 
“Miss Plus Size 2018 
By Allan Fernandez”, 
a mulherada tomou 
uma café da manhã 
especial e seguiu para 
os ensaios, antes do 
início da prepara-
ção de maquiagem e 
cabelo para o desfi le 
noturno. Ao fi nal, 
cada categoria de 
biotipo físico teve 
sua miss vencedora, 
somando quatro tí-
tulos, e uma delas foi 
escolhida como “Miss 
Destaque By Allan 
Fernandez”: Karoline 
Cuba. “Ganhar como 
destaque foi algo 
surreal. Sempre tive 
um sonho de ser miss, 
mas achava distante. 
Fui surpreendida e 
fi quei e ainda estou 
muito feliz”, se alegra 
a modelo plus size, de 
25 anos. Este é o ter-
ceiro ano em que Karol 
participa do concurso. 
Para ela, é uma honra 
representar o seguimen-
to plus size, uma vez que 
todas as mulheres são 
lindas independente-
mente do peso.

Além disso, o 
evento também teve 
duas musas e duas 
princesas seleciona-
das ao lado da: “Miss 
Simpatia By Allan 
Fernandez”, Aman-
da Estevam; “Miss 
Turismo By Allan 
Fernandez”, Jennifer 
Loren; “Miss Elegân-
cia By Allan Fernan-
dez”, Cleide Marques 
e “Miss Fotogenia By 
Allan Fernandez”, 
Aline Nascimento.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Desde a temática à 

concepção, um evento 
de beleza pode quebrar 
padrões e julgamentos 
pré-estabelecidos. Ao 
contrário de disputas e 
rivalidades, um grupo de 
mulheres se reuniu para 
engrandecer o brilho fe-
minino através de pa-
lestras, sessão de fotos, 
passeios, aulas e embe-
lezamentos. O conjunto 
englobava 25 candidatas 
vindas de diferentes ci-
dades do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte de São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia e de Santa Fé do 
Sul. Com o apoio do De-
partamento de Cultura e 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, os 
organizadores Eliade Es-
tevam e Allan Fernandez 
direcionaram a mulhera-
da para o grande dia do 
“Miss Plus Size 2018 By 
Allan Fernandez” em 7 de 
julho, na Associação Atlé-
tica Ferroviária.

Em sua quarta edição, 
o concurso começou com 
o confi namento das can-
didatas no dia 5 de julho, 
para que todas pudessem 
se conhecer melhor e tro-
car experiências. Sendo 
que, o entrosamento con-
tou com atividades volta-
das a elevação de autoes-
tima e enfrentamento do 
bullying, além de dicas de 
passarela e postura com 
Lilian Marcelino, eleita a 
mais bela gordinha do Bra-
sil em 2017. No dia seguin-

te, todas fi zeram uma city 
tour pelos pontos turísti-
cos de Pindamonhangaba 
e partiram para um deli-
cioso jantar de gala, com 
direito a bolo de aniversá-
rio, pois uma das modelos 
estava comemorando mais 
um ano de vida.

Karoline Cuba foi eleita a representante geral e principal do concurso

25 mulheres de diferentes cidades do Brasil participaram do evento

Traje típico com tema reciclagem selecionou a 
“Miss Turismo By Allan Fernandez”  Candidatas deram show de autoestima na Associação Atlética Ferroviária

Clara Ribas

Clara Ribas

Clara Ribas

Reprodução/internet

“Antes de conhecer este projeto, eu era uma mulher sem 
autoestima, vivia frustrada com o meu corpo. Quando 

uma amiga me apresentou, foi algo apaixonante. Comecei a 
me aceitar exatamente do jeitinho que eu sou. Foi uma mu-
dança de dentro para fora.    

Karoline Cuba, a “Miss Destaque By Allan Fernandez"”
Clara Ribas
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QUINTA-FEIRA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

No ano de 1952 o Ar-
quivo do Estado de 
São Paulo solicitou 
às cidades que ain-

da não tivessem determinado a 
data de sua fundação que fi zes-
sem pesquisas neste sentido. 
Era o caso de Pindamonhanga-
ba e coube ao vereador Rômulo 
Campos D’Arace a tarefa histó-
rica. Em sua pesquisa, Rômulo 
levou em conta a obra de Athay-
de Marcondes, Pindamonhan-
gaba Através de Dois e Meio 
Séculos, que registra em sua pá-
gina 77 (efemérides) o dia 12 de 
agosto de 1672 como a data do 
início das obras da igreja Matriz 
de São José, pelo capitão Anto-
nio Bicudo Leme.

Apresentada à Câmara Mu-
nicipal, a data simbólica foi 
aprovada e ofi cializada (lei mu-
nicipal 197, de 7/12/1953) como 
dia da fundação de Pindamo-
nhangaba.

O dia 12 de agosto como data 
magna da cidade só foi come-
morado em 1954. Naquele ano 
realizou-se, com uma série de 
conferências, a Semana de Pin-
damonhangaba. Em 1955, ao 
escrever uma série de artigos 
referentes à história de Pinda, 
o historiador Waldomiro Bene-
dito de Abreu contestou a data 
e manifestou-se contrário à sua 
ofi cialização como aniversário 
da cidade.

Aprofundando suas pesqui-
sas, Waldomiro colheu provas 
documentais e passou a afi r-
mar que era “inteiramente sem 
fundamento o registro de 12 de 
agosto e, consequentemente, 
uma heresia histórica a manu-
tenção da lei”. Entre as provas 
apresentadas estava a de que a 
primitiva povoação de Pinda-
monhangaba já estava forma-
da como bairro de Taubaté an-
tes mesmo da vinda de Bicudo 
Leme.

Se em 1957, em Algumas 
Notas para a História de Pin-
damonhangaba, Waldomiro já 
apontava certas contradições 
na história que se contava de 
Pinda, em 1977, em Pindamo-
nhangaba Tempo&Face o autor 
foi mais longe. Em sua nova 
obra esclareceu de vez a polê-
mica que, anteriormente, pe-
las páginas do jornal Tribuna 
do Norte, havia mantido com 
o pindamonhangabense mem-
bro da Academia Paulista de 
Letras, dr. José Augusto Cesar 
Salgado, que era favorável a 
Athayde Marcondes.

Os anos de pesquisa de Wal-
domiro e a apresentação de do-
cumentos comprobatórios com 
referência à sua argumentação, 
resultaram na revogação da lei 
que ofi cializava o 12 de agosto 
como data de fundação de Pin-
damonhangaba. Foi por esta 
razão que a data magna do mu-
nicípio passou a ser comemora-
da somente no dia 10 de julho 
e considerada “aniversário da 
cidade”.

SOBRE A DATA 10 DE JULHO

O porquê de se comemorar a 
emancipação e não a fundação

Encerrando o mês dedicado às comemorações festivas referentes ao aniversário da cidade (aniversário de 
emancipação e não de fundação), é este o assunto da página dedicada à cultuar a memória de Pindamonhangaba 
desta edição. Fato interessante de se divulgar sempre aos munícipes (aqui nascidos ou não).   

Athayde Marcondes (Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos), Rômulo Campos D’Arace  (Retrato da Princesa do Norte), 
Waldomiro Benedito de Abreu (Pindamonhangaba – Tempo e Face) e José Lelis Nogueira (Os alicerces de Pindamonhanga), 
divergências à parte, são autores de signifi cativa importância no resgate da história e memória da Princesa do Norte 

O projeto de lei decre-
tando a revogação da lei 
197, de 7/12/1953, que 
havia ofi cializado o 12 
de agosto de 1672, “como 
sendo” a data da funda-
ção da cidade, foi apro-
vado nas sessões de 26/2 
e 2 de março de 1973.

Curiosamente, esse 
projeto havia sido apre-
sentado dois anos antes 
(1971) por João Bosco 
Nogueira quando ve-
reador, e acabou sendo 
promulgado pelo mesmo 
autor que, naquele ano 
(1973), era prefeito de 
Pindamonhangaba.

Autor do Projeto 
promulgou a lei

Luis Claudio PortalR3

FOSSE AINDA CONSIDERADA COMO 
DATA DE FUNDAÇÃO O 12 DE AGOSTO 
DE 1672, A “PRINCESA” SERIA 
33 ANOS MAIS VELHA  
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