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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aviso de Audiência Pública para aprovação de Lei Complementarrevogando as cláusulas 
restritivas de desdobro, desmembramento nos Loteamentos Terra dos Ipês I, Residencial 
Santa Tereza e Cidade Nova e as cláusulas restritivas quanto à construção de uma única 
habitação por lote e seu uso estritamente residencial no Loteamento Habitacional Terra 
dos Ipês I.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em 
04 de outubro de 2018, às 18:00 horas no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, 1º andar, Centro, Pindamonhangaba 
– SP realizar- se - á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de proposta de revogação 
das cláusulas restritivas de desdobro, desmembramento nos Loteamentos Terra dos Ipês I, 
Residencial Santa Tereza e Cidade Nova e as cláusulas restritivas quanto à construção de 
uma única habitação por lote e seu uso estritamente residencial no Loteamento Terra dos 
Ipês I. No loteamento Cidade Nova, além da clausula restritiva de desdobro, revogaremos a 
exigência de recuo para construção de6,00 m na frente e 6,00 m nos fundos.
As propostas para revogação que serão objeto de AUDIENCIA PÚBLICA estão disponíveis 
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Regularização Fundiária 
da Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária no horário de 
expediente, até o dia 03 de outubro de 2018, das 8:00 hs às 11:00 hs e das 14:00 hs às 
17:00 hs.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do emailfundiarias@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente no Departamento de Regularização 
Fundiária no horário de expediente , até o dia 03 de outubro de 2018 às 17:00 horas.

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2018

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação   
CACS FUNDEB 

Pindamonhangaba -SP 
 

 

CACS FUNDEB 

 

CONVOCAÇÃO 
 

 Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS 
FUNDEB, e convidada toda a comunidade escolar, a comparecerem na data e local abaixo, para a 
realização da reunião mensal, cuja pauta será: 

 

 Comissão de visita às escolas; 

 Transportes e comissão de contas; 

 Esclarecimentos a respeito dos professores; 

 Demais assuntos a apresentar durante a reunião. 

 

Dia: 19 de setembro de 2018 (quarta-feira) 

Horário: 18h – primeira chamada 

  18h30 – segunda chamada 

Local: Sede da Secretaria de Educação e Cultura 

Endereço: Rua Senador Dino Bueno, 119, Centro – (prédio do antigo Colégio do Comércio) 

 

 
 
 
 
 

Érika Fernanda Gomes da Silva 
Conselheira Presidente 

 

 

Observação: 

As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, 
respeitando o regimento interno, deverão justificar a ausência através do e-
mail: cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUIS CARLOS PINTO e s/m FRANCISCA 
ISABEL AFONSO PINTO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos 
endereços indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 177.205, e atendendo 
ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 6.939,33 em 
13/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 855553429576, 
fi rmado em 12 de junho de 2015, garantido por alienação fi duciária, registrado sob 
nº 02 na matrícula nº 62.787, tendo por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA 
BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 15, BLOCO 15, CONDOMÍNIO MORUMBI, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil/2018  

A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade 
civil informa a todos os interessados a lista de inscrições habilitadas. 

 

Instituição Indicados 

1. Atrativa Artesanatos Me 
Cristina Ferreira de Souza Somenci 

 

2. Carmem Lúcia Fernandes do Couto 
Carmem Lúcia Fernandes do Couto 

 

3. Sagrados Corações Pousada e C.E. Ltda. 
Ademir Lopes Pereira 

Daniel Luís dos Santos Pereira 

4. F.P.S Hospedagens Ltda. 
Luis Felipe Sousa 

 

5. Plaza Hotel Pindamonhangaba 
Sergio Borsari Dourado 

Tassiela dos Santos Souza Lima 

6. Reserva Rio das Pedras 
Fernanda Silveira Bueno 

 

7. Hotel Intercity Pátio Pinda 
Oscar Brandão Campos Leal 

 

       8.    Restaurante Colméia 
 

 
Kelly Eugênio Mendonça Faria 

 
 

       9.    Sindicato Rural de Pindamonhangaba 

 
Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro 

 
João Bosco Andrade Pereira 

      10.   Guia de Turismo  

 
Fábio de Oliveira Vieira 

 
 

 
 
       11.   Voar de Balão  

 
Jairo Fogaça 

 
 

      12.    ISKCON Nova de Gokula 

 
Valdir Santos Teixeira 

 
 

      13.   REO das Bicas 

 
Juliana Vieira Pires de Andrade Monteiro 

 
Luiz Gustavo Alves de Oliveira 

 
 
 

      Membros da Comissão Eleitoral:  Thais Batista do Carmo 
                                                                   Niucéia Fernandes Nogueira Vieira 
                        

A reunião mensal da 
Ajop (Associação dos Jor-
nalistas de Pindamonhan-
gaba) ocorreu no dia 13 de 
setembro, na sede da em-
presa Visual Produções, 
com a presença do chefe 
do Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba, João 
Amaro Pinheiro.

Em um bate-papo des-
contraído, João Amaro fa-
lou sobre as peculiaridades 
das Eleições 2018, enfati-
zando a preocupação com 
o dia da votação, já que 
neste ano o eleitor votará 
em seis candidatos. Serão 
eles: deputado federal, es-
tadual, dois senadores, go-
vernador e presidente. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES 

A sétima edição do 
Congresso Internacional 
de Ciências, Tecnologia 
e Desenvolvimento (Cic-
ted), desenvolvido pela a 
Universidade de Taubaté 
(Unitau), agitará a divulga-
ção de pesquisas acadêmi-
cas e científi cas na região. 
A partir desta quarta-feira 
(19) até o próximo sábado 
(22), palestras, painéis, 
ofi cinas e simpósios pre-
encherão a programação 
no Campus da Juta.

Além da apresentação 
de painéis com pesquisas 
desenvolvidas por alu-
nos da Unitau e de ou-
tras instituições, o “Cic-
ted” terá mesas redondas, 
workshops, exibição de 
fi lmes, seminários, sim-
pósios e palestras. A aber-

Reunião mensal da Ajop debate 
peculiaridades das “Eleições 2018”             

Sétima edição de encontro científi co expõe pesquisas no Vale do Paraíba
Congresso Internacional de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted) acontece entre os dias 19 e 22 de setembro

tura acontecerá às 18h30, 
com uma apresentação 
musical da Ametra e uma 
prosa do engenheiro Ciro 
Bondesan sobre empreen-
dedorismo e inovação 4.0 
no século XXI. Sendo que, 
o primeiro dia do even-
to ainda se voltará para 
a área de Tecnologia e de 
Educação, contando com a 
apresentação do projeto de 
extensão “Show da Física”.

A programação tem 
continuidade na manhã 
do dia seguinte, quinta-
feira (19), com atividades 
direcionadas a diversos 
temas, como violência 
contra a mulher, plantas 
medicinais e empreende-
dorismo. Inclusive, o dia 
incluirá um treinamento 
sobre a Plataforma Brasil 
e uma ofi cina “Repórter 
Teen” do projeto “Luz, Câ-

mera e Movimento”. Já na 
sexta-feira (21), o Congres-
so Internacional de Ciên-
cias, Tecnologia e Desen-
volvimento terá como foco 

a área de Humanas, com 
palestras sobre educação, 
resistência indígena, re-
forma trabalhista, entre 
outros.

Evento acontecerá no Campus da Juta da Universidade de Taubaté

Leonardo Oliveira/ACOM

Divilgação 

João Amaro pediu a 
ajuda da imprensa para 
destacar a importância de 
se levar “uma colinha” no 
dia da eleição (7 de outu-
bro), com o número dos 
candidatos anotados, pois 
isso facilitará e agilizará a 
vida do eleitor.

Outros assuntos em 
pauta foram: as novas 
credenciais dos associa-
dos e temas relacionados 
aos jornalistas, e à eleição 
da Ajop – marcada para 
acontecer também no mês 
de outubro. O edital sobre 
a eleição deverá ser publi-
cado no início do mês e a 
eleição ocorrerá no fi m de 
outubro.

“Foi uma reunião mui-
to proveitosa, em que ti-
vemos a oportunidade de 
saber um pouco mais so-
bre algumas peculiarida-
des que envolvem o Pleito 
Eleitoral 2018. Agradece-
mos ao João Amaro pela 
presteza em nos atender 
e esperamos poder recebê
-lo novamente em outras 
oportunidades”, destacou 
o presidente da Ajop, jor-
nalista Luis Cláudio Antu-
nes.

A próxima reunião da 
Associação será no dia 
18 de outubro (já que a 
segunda quinta-feira do 
mês, dia 11, é véspera de 
feriado).

O dia de encerramento 
desta edição do encontro 
científi co sediará ações a 
respeito de metodologias 
ativas, inclusão social e 

residência pedagógica. 
Sendo que, o Museu do 
Corpo Humano e o pro-
jeto “Ecocidadania” farão 
exposições durante todos 
os dias do evento. Além 
do mais, os visitantes do 
congresso terão a opor-
tunidade de apreciar es-
tandes da Rádio e da TV 
Unitau e dos cursos de 
odontologia e das enge-
nharias.

A grade de progra-
mação do “7º Cicted” 
está disponível no link: 
h t t p : / / w w w . u n i t a u .
br/files/arquivos/cate-
gory_1/Programao_CIC-
TED_2018_1536754623.
pdf. O evento é aberto 
ao público e ocorrerá no 
campus da Universidade 
de Taubaté localizado na 
rua Daniel Danelli, s/n - 
Monção.


